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   عو  الر   ث  ػ  ك  

 وعك  بالر   ك  در  ال ت   كعة  الر   بلن  

 
 

 

 حلاا : تأليف
ِّ
 فظ أمحد به الص
ِّ
  يقد

 
 الغ

 
 اريـم

 هـ0831املتىفى سىة 
 

 

 

 

 : سمخدُمتفرشف 

 شهاب الديهحممد به الدكتىر/ علىي به حامد به 
 جبامعة حضرمىت ركاشأستاذ احلديث الشريف وعلىمه امل
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 ، وم٘مف ُم٘م٤مرن ، طمدي٨م قمب٤مدات وم٘مف قمب٤مدات:  املىضىع

يمٕم٦مَ :  العىىان ْوع  سم٠منَّ اًمرَّ يمُ  َٟمْٗم٨ُم اًمرَّ  قعٓ شُمدرُك سم٤مًمرُّ

  ٤مريـٛمَ يؼ اًمٖمُ سمـ اًمّمد  سمـ حمٛمد احل٤مومظ أمحد  :  املؤلف

 اًمديـ سمـ ؿمٝم٤مباقمٚمقي سمـ طم٤مُمد يمتقر/داًماحملقق : 
  إؾمت٤مذ اعمِم٤مرك ذم احلدي٨م اًمنميػ  سمج٤مُمٕم٦م طمرضُمقت     

 ( صٗمح٦م.402) عدد الصفحات 42  “ 71 حجم الكتاب :

 

 طم٘مقق اًمٓمبع حمٗمقفم٦م

 سم٢مذن ظمٓمل صقرة إَّٓ  ُيٛمٜمع شمّمقير اًمٙمت٤مب أو ٟم٘مٚمف سم٠مي  

 00301192240920/ ضمقال ح٘مؼ ًمٚمتقاصؾ ُمع اعم

EM: dralwibinshehab@gmail.com 
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اًمِمٞمخ أسم٤م سمٙمر أمحد سمـ  ؾمٛمٕم٧ُم ) :  قال البخاري

دريم٤م محف اهلل يٗمتل سم٠مٟمف ٓ يّمػم ُمُ ل رٖمِ بْ ِّم إؾمح٤مق سمـ أيقب اًم

 .( ًمٚمريمٕم٦م سم٢مدراك اًمريمقع

 (447ظمٚمػ اإلُم٤مم ) ةضمزء اًم٘مراء
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ومرع ذم ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ذم  حت٧م قال اإلمام الـووي

ىمراءة اعم٠مُمقم ظمٚمػ اإلُم٤مم ُم٤م ٟمّمف : ) ىمد ذيمرٟم٤م أنَّ ُمذهبٜم٤م 

وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م قمغم اعم٠مُمقم ذم يمؾ اًمريمٕم٤مت ُمـ اًمّمالة 

اجلٝمري٦م هذا هق اًمّمحٞمح قمٜمدٟم٤م يمام ؾمبؼ ، وسمف ىم٤مل اًمني٦م و

..واجلقاب قمـ إطم٤مدي٨م اًمتل اطمت٩م هب٤م .أيمثر اًمٕمٚمامء..

وًمٞمس ومٞمٝم٤م  ،أهن٤م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ، اًم٘م٤مئٚمقن سم٢مؾم٘م٤مط اًم٘مراءة هب٤م 

ؿمٞمئ صحٞمح قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ، وسمٕمْمٝم٤م 

شمف وٕمٞمػ أو اوىمقف ، وسمٕمْمٝم٤م ُمرؾمؾ ، وسمٕمْمٝم٤م ذم رُمق

وأووح  ، ء ، وىمد سملم اًمبٞمٝم٘مل رمحف اهلل قمٚمؾ مجٞمٕمٝم٤موٕمٗم٤م

 شمْمٕمٞمٗمٝم٤م.(

(942-9/944اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )                                             

 



 

 

 

 

 

  نفث الروع بأنَّ الركعة ال ُتدرك بالركوع

 

 

 

 

    
 

 

 
7 

 

 

أصمٜم٤مء ذطمف حلدي٨م  ابن حجر العسؼالينقال احلافظ 

ومام أدريمتؿ  ومّمٚمقا وُم٤م ]:  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمرؾمقل

أدرك اإلُم٤مم  ـْ ُمَ  سمف قمغم أنَّ  لَّ دُ واؾمتُ  ٟمّمف: ) ُم٤م [وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا

4 ٕٟمف  ًمألُمر سم٢ممت٤مم ُم٤م وم٤مشمف4 مل حتس٥م ًمف شمٚمؽ اًمريمٕم٦م ، رايمٕم٤م 

ريض اهلل قمٜمف ، وهق ىمقل أيب هريرة  وم٤مشمف اًمقىمقف واًم٘مراءة ومٞمف

 يمؾ   ـْ سمؾ طمٙم٤مه اًمبخ٤مري ذم اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم قمَ ، ومج٤مقم٦م 

واظمت٤مره اسمـ ، ُم٤مم إمم وضمقب اًم٘مراءة ظمٚمػ اإل ذه٥َم  ـْ ُمَ 

ـْ ٖمِ بْ واًمِّم ، ظمزيٛم٦م  اه ، صمل اًمِم٤مومٕمٞم٦م حد  ـُمُ  ل وهمػممه٤م ُِم وىمقَّ

 .( ـ اعمت٠مظمريـ واهلل أقمٚمؿاًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اًمسبٙمل ُمِ 

 (4/773ومتح اًمب٤مري )                                                                         
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 : وإكصاته قراءة اإلمام  قال الشوكاين يف باب ما جاء يف

ىمد قمروم٧م مم٤م ؾمٚمػ وضمقب اًمٗم٤محت٦م قمغم يمؾ إُم٤مم  )

ومٜم٤مك أنَّ شمٚمؽ آدًم٦م ص٤محل٦م ، وُم٠مُمقم ذم يمؾ ريمٕم٦م  وقمرَّ

، ذوط صح٦م اًمّمالة ـْ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ُمِ  ًمالطمتج٤مج هب٤م قمغم أنَّ 

أو ريمٕم٦م ُمـ ، زقمؿ أهن٤م شمّمح صالة ُمـ اًمّمٚمقات  ـْ ومٛمَ 

ىم٤مُم٦م سمره٤من إإمم  ت٤مٌج ق حُم ، ومٝم اًمريمٕم٤مت سمدون وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

ًمٞمف إ، ويتبلم ًمؽ وٕمػ ُم٤م ذه٥م  خيّمص شمٚمؽ إدًم٦م

سمتٚمؽ  واقمتدَّ  ، أدرك اإلُم٤مم رايمٕم٤م دظمؾ ُمٕمف ـْ ُمَ  اجلٛمٝمقر أنَّ 

، واؾمتدًمقا ًمذًمؽ  ـ اًم٘مراءة٤م ُمِ مل يدرك ؿمٞمئً  نْ وإِ ، اًمريمٕم٦م 

  .( سم٠مطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م

 (4/427)ٟمٞمؾ إوـم٤مر                                                                                            
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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

م سمـف قمـغم قمبـ٤مده احلٛمد هلل وًمـف اًمٗمْمـؾ واعمٜمـ٦م قمـغم ُمـ٤م شمٙمـرَّ 

، واًمّمـالة اًمّم٤مدىملم ذم اشمب٤مقمٝمؿ ًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ 

دًمٜم٤م قمـغم يمـؾ  واًمسالم قمغم اعمبٕمقث رمح٦م وهداي٦م ًمٚمٕم٤معملم ، ٟمبٞمٜم٤م اًمذي

ظمػم ، وقمغم آًمف اًمٓمٞمبلم ، وصح٤مسمتف اخلػميـ ، وُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم 

 يقم اًمديـ.

 .وسمٕمد..

، وٓ شمّمـح اًمّمـالة إٓ يمـام قمٚمٛمٜمـ٤م إي٤مهـ٤م وم٤مًمّمالة قمامد اًمـديـ 

)صـٚمقا يمـام رأيتٛمـق  رؾمقًمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ 4 إذ ي٘مـقل : 

شمبٕمـ٤م ، ٤مٟم٤م ٓ شمّمـح إٓ هبـ٤م ذيمر وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم ًمٚمّمالة أريم وًم٘مد (7)أصكم(

، وإنَّ ُمـ شمٚمؽ إريمـ٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٕطمقال صالة رؾمقًمٜم٤م

ـْ  ىمراءة اًمٗم٤محت٦م 4 ًم٘مقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ : مل  )ٓ صالة عمـ

وًم٘مد مجع احل٤مومظ اًمٖمـامري هـذا اًمٙمتـ٤مب ُم١ميمـدا   (4)ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب(

ـْ يرى ؾمـ٘مقط ىمـراءة اًمٗم٤محتـ٦م قمـغم اعمـ٠مُمقم اًمـذي  هلذه اعمس٠مًم٦م وُمٜم٤مىمِم٤م عم

                                                 

ـْ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث ريض اهلل قمٜمٝم2004صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7  .ام[ ُِم

[ ُمـ طمـدي٨م قمبـ٤مدة سمــ اًمّمـ٤مُم٧م 932[ وُمسٚمؿ سمرىمؿ ]149صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (4

 ٤م.ـريض اهلل قمٜمٝمٛم
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4 عم٤م صمب٧م ًمديف قمٚمٛمٞم٤م ُمـ وٕمػ طمدي٨م إدراك اًمريمٕمـ٦م  أدرك اإلُم٤مم رايمٕم٤م

 .سمريمقع اإلُم٤مم

اًمٖمـامري ًمـٞمس أول ىم٤مئـؾ هبـذا احل٤مومظ أمحـد سمــ اًمّمـديؼ و

، سمؾ شم٤مسمع ًمٕمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اعمسـٚمٛملم أُمثـ٤مل : لاًم٘مق

واًمٕمراىمـل ، ظمزيٛمـ٦م ، واسمــ طمـزم ،  ل ، واحل٤مومظ اسمــ)اًمِمٞمخ اًمّمبٖمِ 

 .واًمِمقيم٤م ( وهمػمهؿ ممـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ذم هذا اًمٙمت٤مبواًمسبٙمل ، 

وًمٕمؾ قمٛمدة اًم٘مقل ذم هذا اًمٙمت٤مب قمدم صمبقت اًمٜم٘مؾ قمــ ٟمبٞمٜمـ٤م 

يمـام ، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم إدراك اًمريمٕمـ٦م سمـ٤مًمريمقع ُمـع اإلُمـ٤مم 

   سمرهـ قمغم ذًمؽ احل٤مومظ اًمٖمامري قمٚمٞمف رمح٦م اهلل.

 :  خدمة الؽاابعؿيل يف

قمٛمٚم٧م شمرمج٦م خمتٍمة عم١مًمػ اًمٙمت٤مب احل٤مومظ أمحد سمــ اًمّمـديؼ  -7

 ٤مري.ـاًمٖمٛم

 قمزوت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم اًمسقر ُمع ذيمر رىمؿ أي. -4

 رضمٞمٝم٤م ُمـ يمت٥م اًمسٜم٦م.قمزوت إطم٤مدي٨م إمم أؿمٝمر خُم  -9

ي٤مت احلديثٞم٦م ًمٞمسٝمؾ قمغم اًم٘مـ٤مرئ اؾمـتٞمٕم٤مب رىمٛم٧م سمٕمض اًمروا -2

 .شمٗمّمٞمٚمٝم٤م
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 .  ٤م اعم١مًمػ إمم أصح٤مهب٤م ُم٤م أُمٙمـقمزوت اًمٜمّمقص اًمتل يٜم٘مٚمٝم -2

قمٛمٚم٧م قمٜم٤مويـ ًمٚمٙمت٤مب وضمٕمٚمتٝمـ٤م سمـلم ىمقؾمـلم ))  ((. وذًمـؽ  -0

 ٤مري )ومّمؾ(.ـسمٕمد ىمقل اًمٖمٛم

أوٗم٧م اًمّمالة قمغم أل قمٜمد ذيمر اًمّمالة قمغم اًمٜمبـل صـغم اهلل  -1

، يمـام أ  أوـٞمػ  سمٕمْمٝم٤م ٓ ذيمر ًممل ومٞمٝمـ٤م نَّ إقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طمٞم٨م 

صح٤مسم٦م رؾمـقل اهلل صـغم  عُم اًمؽميض قمغم اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٜمّمقص أدسًم٤م

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ .

 سم٘مٚمؿ : قمٚمقي سمـ طم٤مُمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ 

 (00301192240920ضمقال )                                                

EM: alwibinshehab@hotmail.com                                                                 

 

mailto:alwibinshehab@hotmail.com
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 ترمجة ادملف

اريـغؿـؿد بن الصديق الـاحلافظ أح  

ظمـػمة طمّٗمـ٤مظ  ـْ ، ُِمـ احل٤مومظ أمحد سمـ اًمّمـديؼ اًمٖمـامري ٕمدُّ يُ  

ـد ـ، وًم٘مـد ذيمـر اًمٕمٚمٛمـ احلدي٨م ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم ٤مء أنَّ اًمٕمـ٤ممِل ُي١ميمَّ

٤م سمقضمقد شمالُمذة ًمف قمٚمٛمف ، شمـدل  ٝم٤م ذًمـؽ اًمٕمـ٤مملِ خٚم ٗمـ، أو سمٙمت٥م يـ ، إُمَّ

امري رمحـف اهلل ، وًم٘مـد مجـع اًمُٖمـ ، أو سمٙمٚمٞمٝمام قمغم ؾمٕم٦م قمٚمٛمف وإـمالقمف

س ذم اعمٖمرب واعمِمـ ، وشمالُمٞمـذه ُمــ  رقـسملم اخلّمٚمتلم ُمًٕم٤م، ومٚم٘مد درَّ

ــ رـ٤مء اًمٕمّمــُمِمـ٤مهػم قمٚمٛمـ ،  َٗمَٝم٤مـ، أُمـ٤م قمــ آصمـ٤مره اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م اًمتـل ظمٚمَّ

 أنْ  ـْ ؿمـٝمر ُِمـ، ومٝمـل أ وُم١مًمٗم٤مشمف اًمتـل ـمبٕمـ٧م ذم طمٞم٤مشمـف وسمٕمـد ووم٤مشمـف

ف، وُمٙم٤مٟمتٝمــ٤م ، ويمــ٠م  سمــف  اًمٕمٚمٛمٞمــ٦م ؿمــٝمد هبــ٤م اًم٘مــ٤م  واًمــدا  شُمٕمــرَّ

 : يستِمٝمد سم٘مقل اًمِم٤مقمر

ــــ٤مشمُ  ــــُدلُّ قَمَٚمْٞمٜمَ ــــ٤م شَم ــــؿ آصم٤مُرَٟم ٚمٙم  

 

٤مرــــــــ٤م إمِم أصمــدٟمَ ــٕمْ ُروا سمَ ـٔمُ ــوَم٤مٟمْ   

 
٤مه ـ، ؾمٛمَّ  ، ومٚم٘مد شمرضمؿ هق ًمٜمٗمسف سمٙمت٤مب ُمست٘مؾ أُم٤م قمـ شمرمجتف

وشمرضمؿ ًمف شمٚمٛمٞمـذه اًمِمـٞمخ  (1)٤مت اسمـ اًمّمديؼ()اًمبحر اًمٕمٛمٞمؼ ذم ُمروي

ــ ــت٘مؾ ؾمٛمَّ ــ٤مب ُمس ــدي ذم يمت ــداهلل اًمتٚمٞم ــد ـقمب ــٞمخ أمح ــ٤مة اًمِم ٤مه )طمٞم

                                                 
 .ىمد ـمبع ُم١مظمرا، و ي٘مع ذم جمٚمديـ اًمٙمت٤مب( 7)
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ر ـ٤مري( وذيمره اًمٙمثـػم ممــ شمـرضمؿ ٕقمـالم اًم٘مـرن اًمراسمـع قمِمــاًمٖمٛم

4  اهلجري، وًم٘مد وصؾ إمم درضم٦م احلٗم٤مظ ذم قمٚمـؿ احلـدي٨م اًمنمـيػ

إًمٗمـ٤مظ  ًمذًمؽ ذيمره اًمِمٞمخ حمٛمـقد ؾمـٕمٞمد ممـدوح ذم يمت٤مسمـف )شمـزيلم

ه ُمـ طمٗم٤مظ احلدي٨م اًمنميػ وم٘م٤مل:  سمتتٛمٞمؿ ذيقل شمذيمرة احلٗم٤مظ( وقمدَّ

، وىمد وصٗمف سمذًمؽ مجـع ُمــ أقمٞمـ٤من  ) وهق ُمستحؼ اًمقصػ سم٤محلٗمظ

، ُمـ ذوي اخلـؼمة سم٤محلـدي٨م وقمٚمقُمـف، وم٘مـد اؿمـتٝمر سم٤مًمٓمٚمـ٥م  ؿمٝمقده

،  ، ويمـ٤من قمـغم ُمٕمرومـ٦م سمـ٤مجلرح واًمتٕمـديؾ وإظمذ ُمـ أومقاه اًمرضمـ٤مل

متٞمٞمز ًمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ وٕمٞمٗمف، ويم٤من طمٗمٔمـف وسمٓمب٘م٤مت اًمرواة، ُمع 

٤م  : ، وزاد قمغم ُم٤م ؾمبؼ أُمريـ ىمقيًّ

: ويمـ٤من  (01) (اعمقىمٔم٦م)  ، وم٘م٤مل احل٤مومظ اًمذهبل ذم أُم٤مًمٞمف احلديثٞم٦م -7

 ، وهذا قُمِدَم اًمٞمقم. جم٤مًمس اإلُمالء دوناحلٗم٤مظ يٕم٘مُ 

،  ، وم٤مؾمتخرج قمغم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب اًم٘مْمـ٤مقمل يمت٤مسمتف اعمستخرضم٤مت -4

، ومل يٙمتـِػ سم٤مٓؾمـتخراج  رج ذم جمٚمديـ وـخٛملموضم٤مء اعمستخ

رط إيـراده ُمسـٜمًدا4 ـقمغم اعمسٜمد وم٘مط، سمـؾ يـ٠مب سمـام ذم اًمبـ٤مب سمِمـ

ًمٞمٙمقن اًمٙمت٤مب يمٚمف قمغم ُمٜمقال واطمد....وُم٤م أفمـ أنَّ أطمًدا قمٛمـؾ 
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اعمستخرضم٤مت سمٕمد اًم٘مرن اًمس٤مدس، ٟمٕمؿ ذيمر أن احلـ٤مومظ اًمٕمراىمـل 

 (7)قمٚمؿ (.اعمستدرك، ًمٙمٜمف مل يٙمٛمٚمف، واهلل أ اؾمتخرج قمغم

ــ ــامريوؾمــ٠ميمتٗمل ذم شمرمج ـــ اًمّمــديؼ اًمٖم  ٦م احلــ٤مومظ أمحــد سم

 :                                ، وُمتقيمال قمٚمٞمف 4 وم٠مىمقل ُمستٕمٞمٜم٤م سم٤مهلل سم٤مًمتٕمريػ اعمقضمز سمف

 : اسؿه وكسبه وكـقاه

هق اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمّمديؼ سمـ أمحد سمـ حمٛمد 

١مُمـ سمـ حمٛمد سمـ قمبداعم١مُمـ سمــ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمبداعماسمـ ىم٤مؾمؿ 

قمكم سمـ احلسـ سمـ حمٛمد سمـ قمبداهلل  سمـ أمحد سمـ قمبداهلل سمـ قمٞمسـك سمــ 

ؾمٕمٞمد سمـ ُمسٕمقد سمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ اًمٕمريب سمـ قمالل سمــ 

ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ داوود سمـ إدريس سمـ إدريس سمــ قمبـداهلل اًمٙم٤مُمـؾ 

،  رؾمـقل اهلل سمـ احلسـ اعمثٜمك سمـ احلسـ اًمسبط سمـ قمكم ووم٤مـمٛم٦م سمٜمـ٧م

 (4)صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

،  ـ ضمٝم٦م أُمف يٜمتٝمل إمم اإلُمـ٤مم إدريـس سمــ قمبـداهللوٟمسبف ُمِ 

ٛمٗمن ـومقاًمدشمف هل اًمسٞمدة زهراء سمٜمـ٧م اًمِمـٞمخ قمبـداحلٗمٞمظ اسمــ اًمـ

أُمـ٤م قمــ ٟمسـبتف إمم  هـ.7442ٛمد سمـ قمجٞمب٦م اعمتقرم ؾمٜم٦م ـاًمّمقذم أطم

                                                 

 (.702 -702شمزيلم إًمٗم٤مظ سمتتٛمٞمؿ ذيقل شمذيمرة احلٗم٤مظ )( 7)

 (.2اًمبحر اًمٕمٛمٞمؼ ذم ُمروي٤مت اسمـ اًمّمديؼ )( 4)
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يٜمسـ٥م إًمٞمٝمـ٤م  4 ًمذًمؽ ىمد سمٚمده، ومٝمق ُمـ ُمديٜم٦م ـمٜمج٦م سم٤معمٖمرب اًمٕمريب

 .اعمٖمريب ومٞم٘م٤مل: اًمٓمٜمجل

 (7).، هل أسمق اًمٗمٞمض ، ويمٜمَّك هب٤م ٟمٗمسف ويمٜمٞمتف اًمتل قمرف هب٤م

 : كشلته ومؽاكاه العؾؿقة

، ذم  َمـوًمد احل٤مومظ أمحد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمامري سمـ٤معمٖمرب إىمـ

، وذًمـؽ يـقم  ىمبٞمٚم٦م سمٜمل ؾمٕمٞمد اًم٘مريب٦م ذم ؾمـٙمٜم٤مه٤م ُمــ ُمٜمـ٤مزل هُمـاَمَرة

هـ، وسمٕمد ؿمـٝمريـ 7940ـ ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م ، اًمس٤مسمع واًمٕمنمي اجلٛمٕم٦م

ـْ ؾمٙمٜمٝم٤م ُمــ أهٚمـف ضمـد  ُمـ وٓدشمف رضمع سمف واًمده إمم ـَمٜمْج٦م ، وأول َُم

 اعمؽمضمؿ ًمف.

4 حلٗمـظ اًم٘مـرآن  وعم٤م سمٚمغ مخس ؾمـٜملم أدظمٚمـف واًمـده اعمٙمتـ٥م

ةَ َ. ومل ُيٙمٛمؾ طِمٗمظ  اًمٙمريؿ ، قمغم شمٚمٛمٞمذ أسمٞمف اًمسٞمد اًمٕمريب سمـ أمحد سمق ُدرَّ

هــ وأظمـذ أومـراد 7943قمـغم احلـ٩م ؾمـٜم٦م  4 ًمٙمقن واًمده قمـزم اًم٘مرآن

 إهة مجٞمٕمٝمؿ ُمٕمف.

                                                 

 (.2اسمـ اًمّمديؼ )اًمبحر اًمٕمٛمٞمؼ ذم ُمروي٤مت  (7)
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وسمٕمد رطمٚمـ٦م احلـ٩م وزيـ٤مرة سمٕمـض إىمٓمـ٤مر اًمٕمرسمٞمـ٦م قمـ٤مد إمم 

ده، وىمـرأ اخلـراز سمنمـطمف  ومـتح )اعمٖمرب، وم٠ميمٛمؾ طمٗمظ اًم٘مـرآن وضَمـقَّ

 : ، وأهؿ اعمتقن اًمتل طمٗمٔمٝم٤م صمؿ ضمٕمؾ حيٗمظ اعمتقن (اعمٜم٤من

 اعمرؿمد اعمٕملم. -4 أضمروُمٞم٦م. -7

 اًمسٜمقؾمٞم٦م. -2  اًمٜمقوي٦م.إرسمٕملم -9

 ضمقهرة اًمتقطمٞمد. -0 أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ. -2

 أًمٗمٞم٦م اًمٕمراىمل . -2 اًمبٞم٘مقٟمٞم٦م. -1

  ختٍم ظمٚمٞمؾ.ـسمٕمض ُم -3

ة ذم اًمٜمحق واًمٗم٘مـف  صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمدأ حيرض دروس ؿمٞمخف سمق ُدرَّ

ر دروس واًمده سم٤مجل٤مُمع اًمٙمبػم ذم اًمٜمحـق واًمٗم٘مـف ـ، يمام طمْم واًمتقطمٞمد

، ومٙم٤من يذايمره سمزاويتـف وسمٞمتـف  ٝمتاًم وُمٕمتٜمًٞم٤م سمفه ُمُ ، ويم٤من واًمد واحلدي٨م

،  ، وؾمـٚمقك ، ووم٘مـف قمـغم اعمـذاه٥م ، وطمدي٨م قمٚمقم مج٦م ُمـ شمٗمسػم ذم

، وشمسـُٛمق مهتـف إمم  4 طمتك يتخٚمَّؼ سم٠مظمالىمٝمؿ ، وشمراضمؿ إئٛم٦م وشم٤مريخ

 سمٚمقغ درضم٤مهتؿ. 
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، ويم٤مٟمـ٧م وىمتئـذ ُمٜمـ٤مًرا  صمؿ عم٤م اؿمتد قمقده أرؾمـٚمف واًمـده إمم ُمٍمـ

4 ًمٚمتحّمـٞمؾ اًمٕمٚمٛمـل  ده٤م ـمالب اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٕم٤ممل اإلؾمـالُمل، ي٘مّم ًمٚمٕمٚمؿ

 ، وعمذايمرة اًمٕمٚمامء وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى. ُمـ ضمٝم٦م

 :(7)وخهـر شقـأشف
4 ًمذًمؽ يمثر  ًم٘مد يم٤من احل٤مومظ اًمٖمامري ُمٝمتاًم ذم حتّمٞمٚمف اًمٕمٚمٛمل

، ومٝمق  4 حلرصف اًمِمديد قمغم اًمدراؾم٦م قمغم أؿمٝمر ُمِم٤ميخ قمٍمه ؿمٞمقظمف

، وأظمـذ قمــ يمبـ٤مر  ، إٓ أٟمف رطمؾ إمم اعمنمـق يم٤من ٟمِم٠م ذم اعمٖمرب وإنْ 

، وؾمـ٠ميمتٗمل ذم  اعمِم٤ميخ سمـ٤مٕزهر واحلجـ٤مز واًمِمـ٤مم واًمـٞمٛمـ وهمػمهـ٤م

، وذيمـرهؿ  ، وهؿ اًمذيـ أضم٤مزوه إضم٤مزة ذقمٞم٦م ؿمٞمقظمف سمذيمر أؿمٝمرهؿ

 (اًمبحر اًمٕمٛمٞمؼ ذم ُمروي٤مت اسمـ اًمّمديؼ)  هق ذم اًمب٤مب اًمث٤م  ُمـ يمت٤مسمف

 : هؿو (ذيمر ُمِم٤مخيف وأؾم٤مٟمٞمدهؿ) حت٧م قمٜمقان

ــامري  -7 ــديؼ اًمٖم ـــ اًمّم ــد سم ــٞمد حمٛم ــريب اًمس ــ٦م اعم ــده اًمٕمالُم  واًم

 هـ(.7922)ت 

ــ٤مِ   -4 ــر اًمٙمِتَّ ـــ ضمٕمٗم ــد سم ــف حمٛم ــدث اًمٗم٘مٞم ــ٦م اعمح ــ٤مم اًمٕمالُم  اإلُم

 هـ(.7922)ت 

                                                 

، وسمٕمض ُمِم٤مخيف  ت٤مريخ يم٤مُمالاًمإذا وضمد ظمالف ذم ذيمر شم٤مريخ اًمقوم٤مة ومس٠مقمرض قمـ ذيمر ( 7)

 ومل أىمػ قمٚمٞمف.، مل يذيمر شم٤مريخ ووم٤مهتؿ 
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٤م  -9 ـــ٘مَّ  اًمٕمالُمـــ٦م حمٛمـــد إُمـــ٤مم سمــــ سمرهـــ٤من اًمـــديـ اًمِمـــٝمػم سم٤مًمسَّ

 هـ(.7922)ت 

ـــل احلٜمٗمـــل  -2 ـــ٧م اعمُٓمِْٞمِٕم ـــدي٤مر اعمٍمـــي٦م حمٛمـــد سَمِخْٞم  قمالُمـــ٦م اًم

 هـ(.7922)ت 

 اًمٕمالُمـــ٦م حمٛمـــد سمــــ إسمـــراهٞمؿ قمـــكم احلٛمٞمـــدي اًمســـامًمقـمل -2

 (7)هـ(.7929)ت 

ــ٤مط -0 ــ٤مسمـ اخلٞم ــ٤مري،اعمٕمروف سم ــد اًمزيم ـــ حمٛم ــد سم ــ٦م أمح  اًمٕمالُم

 هـ(.7922)ت 

 هـ(.7922اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ حمٛمد اًم٘م٤مؾمٛمل اًمٓمٝمٓم٤موي )ت  -1

 ٤موي، اًمِمــٝمػم سم٤مًمٜمجــدي ـاًمٕمالُمــ٦م حمٛمــد سمـــ ؾمــ٤ممل اًمنمىمــ -2

 هـ(.7920)ت 

ــد -3 ــدر اًم ــ٦م سم ــريب اًمٕمالُم ــديـ اعمٖم ــدر اًم ـــ سم ــػ سم ـــ يقؾم  يـ سم

 هـ(.7922)ت 

 اًمٕمالُم٦م اًمٗم٤موؾ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ أمحد اًمٗمرا احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل. -70

                                                 

 ىمرى اًمّمٕمٞمد سمٛمٍم. ـْ ىمري٦م ُمِ : ٤مًمقط ـؾمٛم( 7)
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اًمٕمالُمــ٦م حمٛمــد سمســٞمق  سمـــ قمســؾ اًم٘مرٟمِمــ٤موي، أسمــق قمبــداهلل  -77

 هـ(.7924)

 هـ(.7920اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ إدريس اًم٘م٤مدري، أسمق قمبداهلل )ت  -74

هــــ 7907اًمٕمالُمـــ٦م حمٛمـــد سمــــ حمٛمـــقد ظمٗم٤مضمـــ٦م )ت  -79

 هـ(.7904ؾ:وىمٞم

 هـ(.7922اًمٕمالُم٦م يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ اًم٘مّمٞمب٤مب )ت  -72

 اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل حمٛمد سمـ رضم٥م اًمسٙمٜمدري. -72

 اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م حمٛمد قمكم سمـ طمسلم اعم٤مًمٙمل اعمٙمل. -70

 اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اجلزائري. -71

ـــ حمٛمــد اهلــؼمي اخلٚمــقب اًمبــػموب -72 ــؼ سم  ، اًمِمــٞمخ حمٛمــد شمقومٞم

 أسمقظمٚمٞمؾ.

ــ -73 ــ٤مًمٙمل اًم ــدوي اعم ــد اًمٕم ــف حمٛم ــٜملم  ٛمٍميـاًمٗم٘مٞم ــق طمس  ، أسم

 هـ(.7922)ت 

 ، أسمق حمٛمد. اًمٕمالُم٦م ومتح اهلل سمـ أيب سمٙمر اًمبٜم٤م  -40

اًمٕمالم إدي٥م حمٛمد اعمٙمل سمـ حمٛمـد سمــ قمـكم سمــ قمبـداًمرمحـ  -47

 هـ(.7922، أسمق قمبداهلل )ت  اًمبٓم٤موري اًمرسم٤مـمل
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ري اًمّمـدي٘مل اًمٕمالُم٦م اعمحدث قمبداًمست٤مر سمـ قمبداًمقه٤مب اًمبٙم -44

 اهلٜمدي.

 اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف أمحد سمـ قمبداًمسالم اًمٕمٞم٤مدي اًمسٛمٞمحل اًمٖمامري. -49

ــ -42 ـــ ُم ــداهلل سم ــ٦م اعمحــدث قمب ــديـاًمٕمالُم ـــ همــ٤مزي اهلٜم  حٛمد سم

 هـ(.7901)ت 

 هـ(.7901، ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ )ت  اإلُم٤مم حيٞمك سمـ حمٛمد محٞمد اًمديـ -42

 هـ(.7907اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احلسلم سمـ قمكم اًمٕمٛمري، أسمق قمكم ) -40

ـــ٦م قمب -41 ـــاًمٕمالُم ـــراهٞمؿ اًمنمٟم ــــ إسم ـــد سم ـــ٤مًمٙملـداعمجٞم  قيب اعم

 هـ(.7922)ت 

 اًمٕمالُم٦م قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمبٜم٤َّم اًمسٙمٜمدري احلٜمٗمل. -42

:  وىمٞمـؾ (هــ7921اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ ٟمٍم اًمٕمدوي اعم٤مًمٙمل )ت  -43

 هـ(.7922)

 إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح سمـ ُمّمٓمٗمك أُمدي اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل. -90

  اًمدُمِم٘مل، أسمق حمٛمد.إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح سمـ أؾمٕمد احلٛميص -97

اًمٕمالُمــ٦م قمبــداًمٙمريؿ سمـــ حمٛمــد ؾمــٚمٞمؿ سمـــ حمٛمــد احلٛمــزاوي  -94

 اًمدُمِم٘مل.
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اًمٕمالُم٦م حمٛمد شمقومٞمؼ سمــ حمٛمـد إيـقيب إٟمّمـ٤مري اًمدُمِمـ٘مل  -99

 احلٜمٗمل.

ــ -92 ــدروس احلب ـــ قمٞم ـــ حمٛمــد سم ٌم ـإؾمــت٤مذ اًمنمــيػ قمــكم سم

 احلرضُمل.

 اًمٕمالُم٦م إصمري اعم٘مٕمقي قمبٞمداهلل اًمسٜمدي اهلٜمدي. -92

 د سمـ حمٛمد إدرُمل اهلٜمدي اعمدراد.إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ أمح -90

 اًمنميػ اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد قمٞمدروس سمـ ؾم٤ممل اًمب٤مر احلرضُمل. -91

 اًمٕمالُم٦م اعمج٤مهد ؾمٞمػ اًمرمحـ سمـ همال حم٤محت٤من إومٖم٤م . -92

 اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمبس٤مـمل اعمد . -93

 إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمثامن اًمدهمت٤م  احلٜمٗمل اعمد . -20

ًمِمـٕمبٞمٜمل اعمٍمـي اًمِمـ٤مومٕمل إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ ـمف سمـ يقؾمـػ ا -27

 هـ(.7919)

 اًمٕمالُمــ٦م اعمســٜمد قمٛمــر سمـــ محــدان سمـــ قمٛمــر اعمحــرد اعمٙمــل  -24

 هـ(.7902)ت 

 ر ـٍم اخلزاقمـل اعمٙمـل اًمرضيــإؾمت٤مذ إديـ٥م قمقيـد سمــ ٟمـ -29

 هـ(.7924)ت 
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ـــ رضمــ٥م اًمســ٘م٤م  -22 ـــ طمســـ سم ــداعمٕمٓمل سم  إؾمــت٤مذ اًمٕمالُمــ٦م قمب

 هـ(.7922)ت 

إؾمـٜمقي اعمـ٤مًمٙمل، حٛمد ُزْٟمط اًمّمـٕمٞمدي ـاًمٗم٘مٞمف قمبداهلل  سمـ ُم -22

 أسمقحمٛمد.

 اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م قمبداًمرطمٞمؿ إؾمٞمقـمل اجلرضم٤موي اعم٤مًمٙمل. -20

 هـ(.7922اًمٕمالُم٦م يس سمـ أمحد اخلٞم٤مري اعمد  اًمِم٤مومٕمل )ت  -21

،  اًمٕمالُمــ٦م اعمســٜمد قمبداًمقاؾمــع سمـــ حيٞمــك اًمقاؾمــٕمل اًمّمــٜمٕم٤م  -22

 أسمقحمٛمد.

 ،  اًمٕمالُم٦م قمبداًمقه٤مب سمـ ٟمّم٤مر اعمٍمي اًم٘م٤مهري إزهري -23

 أسمق حمٛمد.

 ًمِمٞمخ اعمٕمٛمـر قمـقض سمــ حمٛمـد اًمٕمٗمـري اًمزسمٞمـدي اًم٘مـ٤مهريا -20

 هـ(.7920)ت 

 زـاًمٕمالُم٦م أسمق اًم٘م٤مؾمـؿ سمــ ُمسـٕمقد اًمـدسم٤مغ احلسـٞمٜمل اإلدريـ -27

 هـ(.7921)ت 

 حرضُمل اعمٙمــل ـاًمٕمالُمــ٦م قمٛمــر سمـــ أيب سمٙمــر سم٤مضمٜمٞمــد اًمــ -24

 هـ(.7922)ت 
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ٌم اًمٕمٚمـقي ـحٛمد سمـ طمسـلم احلبــإؾمت٤مذ اًمنميػ قمغم سمـ ُم -29

 احلرضُمل.

، واقمـظ  ٦م ٟمٍم سمــ طمســ سمــ ؿمـٕمب٤من اجلـريبإؾمت٤مذ اًمٕمالُم -22

 اعمٖمرب.

 ٛمٕمروف سم٘مرقمـ٦مـ، اًمـ اًمٗم٘مٞمف قمبداًمرمحـ سمــ حمٛمـد إؾمـٞمقـمل -22

 هـ(.7922)ت 

إؾمت٤مذ يقؾمػ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمــ روـقان سمــ يقؾمـػ  -20

 اًمِم٤مومٕمل.

،  حرضُملـاًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل حمسـ سمـ ٟم٤مس سم٤مطمرسمـ٦م اًمٞمٛمٜمـل اًمـ -21

 أسمقاًمثٜم٤مء.

 د اًمدسمِم٤م  احلٜمٗمل، أسمق ومتقح.اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ حمٛم -22

 اًمِمٞمخ قمبداًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد طمدار اعمد ، أسمق حمٛمد. -23

 اًمٕمالُم٦م اعمٕمٛمر اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٜمٞمٗمر احلسٜمل اًمتقٟمز. -00

 إؾمت٤مذ اعمٕمٛمر اًمٗم٘مٞمف ىمٓم٥م اًمديـ سمـ أمحد اًمبٚمٞمز اًمِم٤مومٕمل. -07

ــ٘مل  -04 ــقيد اًمدُمِم ــد ؾم ـــ حمٛم ــلم سم ــد أُم ــف حمٛم ــ٦م اًمٗم٘مٞم  اًمٕمالُم

 هـ(.7922)ت 
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،  حٛميصـحٛمد سمــ حمٛمـد إٟمّمـ٤مري اًمــت٤مذ ظم٤مًمد سمــ ُمـإؾم -09

 أسمقاًمب٘م٤مء.

 إؾمت٤مذ قمبداجلٚمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمذرا اًمدُمِم٘مل. -02

 ، اعمٕمروف سم٤مٕؾمٙمٜمدرا . اًمٕمالُم٦م قمبداًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد اًمٙمٞمال  -02

اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م قمٓم٤مء سمــ إسمـراهٞمؿ سمــ يـس اًمٙمسـؿ اًمدُمِمـ٘مل  -00

 احلٜمٗمل.

 ٘مل.إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م ٟمجٞم٥م سمـ ُمّمٓمٗمك يمٞمقان اًمدُمِم -01

 اًمِمٞمخ حمل اًمديـ اًمُبٜمّل اًمدُمِم٘مل. -02

 اًمِمٞمخ قمبداًم٘م٤مدر سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ قمبداًمٖمٜمل اًم٘مب٤م  اًمبػموب. -03

ــ -10 ـــ حمٛمــد اًمٕمٓمــ٤مذم اًم ـــ ُمقؾمــك سم ــقٟمس سم  ٛمٍميـاًمٕمالُمــ٦م ي

 هـ(.7920)ت 

،  اًمٕمالُمــ٦م يقؾمــػ ؿمــٚمبل سمـــ حمٛمــد اًمِمــػماٟمجقي اًمِمــ٤مومٕمل -17

 أسمقاعمح٤مؾمـ.

ًمٚمبـ٤من اًمٕمالُم٦م قمبداعمجٞمـد سمــ إسمـراهٞمؿ سمــ حمٛمـد اًمسـٜمديق  ا -14

 اًمِم٤مومٕمل.

 هـ(.7922إؾمت٤مذ قمبداًمٕمٔمٞمؿ سمـ إسمراهٞمؿ اًمس٘م٤م )ت  -19
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ــٜمل  -12 ــ٤مرة احلس ــد زسم ـــ حمٛم ــد سم ــٞمد حمٛم ــؼ اًمس ــ٦م اعمح٘م  اًمٕمالُم

 هـ(.7920)ت 

 اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ حمٛمد اعمٝمدي سمـ اًمٕمريب اًمٕمزوزي اًمٗمرجيل. -12

ل ـ، اًمٓمراسمٚمسـ خ قمبداًم٘م٤مدر ؿمٚمبل اًمِم٤مُمل احلٜمٗملـاًمٕمالُم٦م اًمِمٞم -10

 صمؿ اعمد .

 ىمل سمـــ قمــكم إٟمّمــ٤مري إيــقيب اًمٚمٙمٜمــقياعمحــدث قمبــداًمب٤م -11

 هـ(.7902)ت 

،  اًمٕمالُمــ٦م اعمِمــ٤مرك قمبــداًمرمحـ سمـــ حمٛمــد اًم٘مــرر اإلُمــ٤مُمل -12

 أسمقزيد.

ـــ٤م   -13 ــــ يقؾمـــػ اًمٜمبٝم ــــ إؾمـــامقمٞمؾ سم ـــ٦م يقؾمـــػ سم  اًمٕمالُم

 هـ(.7920)ت 

،  ز اًمـزواويـاًمٕمالُم٦م اعمسـٜمد حمٛمـد سمــ قمبداًمقاطمـد اإلدريـ -20

 أسمققمبداهلل.

ـــ ُمّمــٓمٗمك اخل -27 ــدر سم ـــ سم ــؾ سم ــ٦م ظمٚمٞم ــدد اًمٕمالُم ــدي اعم٘م  ٤مًم

 هـ(.7900)ت 
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إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد اًمٕمبـ٤مس سمــ حمٛمـد سمــ يـس سمــ أمحـد  -24

 ٟمٍمان.

 ٛمٍميـحٛمد دويـدار اًمٙمٗمـراوي اًمــاًمٕمالُم٦م اعمٕمٛمر اًمِمٞمخ ُمـ -29

 هـ(.7907)ت 

 اًمٕمالُم٦م قمبداحلسلم ذف اًمديـ اعمقؾمقي اًمٕم٤مُمكم اًمِمٞمٕمل. -22

 هـ(.7910اًمٕمالُم٦م اعم١مرخ اعمسٜمد حمٛمد راهم٥م اًمٓمب٤مخ )ت  -22

٤مذ اًمٗم٤موؾ قمبداًمٕمزيز سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمــ ُمسـٕمقد اًمـدسم٤مغ إؾمت -20

 اعمد .

 اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ اًمٓم٤مًم٥م سمـ حمٛمد سمـ ؾمقرة. -21

ــــ احلســــ اًمٙمـــقصمري  -22  اًمٕمالُمـــ٦م إؾمـــت٤مذ حمٛمـــد زاهـــد سم

 هـ(.7917)ت 

 اًمٕمـــ٤ممل حمٛمـــد اًمزُمزُمـــل سمــــ حمٛمـــد سمــــ ضمٕمٗمـــر اًمٙمتـــ٤م   -23

 هـ(. 7917)ت 

ــ٦م اًمِمــٞمخ اًمٓمــ٤مه -30 ر سمـــ قم٤مؿمــقر اًمٕمالُمــ٦م ؿمــٞمخ ضمــ٤مُمع اًمزيتقٟم

 اًمتقٟمز.

 ، أسمق حمٛمد. اعمسٜمد اًم٘م٤ميض قمبداحلٗمٞمظ سمـ حمٛمد اًمٓم٤مهر اًمٗم٤مد -37
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إؾمت٤مذ حمٞمل اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمـقد سمــ أمحـد سمــ قمبٞمـد  -34

 اًمٕمٓم٤مر.

 إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ حمٛمد سمـ يمٗمقر اعمرايمٌم. -39

اًمِمٞمخ٦م اعمٕمٛمرة اًمٗم٤موٚم٦م أُم٦م اهلل سمٜم٧م قمبـداًمٖمٜمل سمــ أيب ؾمـٕمٞمد  -32

 هـ(.7921)ت  اعمجددي اًمدهٚمقي

 اًمنميٗم٦م اًمٗم٤موٚم٦م ُمريؿ سمٜم٧م ضمٕمٗمر سمـ إدريس اًمٙمت٤مٟمٞم٦م. -32

 اًمنميٗم٦م اًمٗم٤موٚم٦م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أمحد اًم٘مّمبٞم٦م. -30

ــزرا  -31 ـــ ؾمــٚمٞمؿ اًم ــداجلٚمٞمؾ سم ــ٧م قمب ــ٦م سمٜم ــلم آُمٜم اًمٗم٤موــٚم٦م أم اًمبٜم

 اًمدُمِم٘مٞم٦م.

اًمسـٞمدة وم٤مـمٛمــ٦م سمٜمــ٧م أيب سمٙمـر سمـــ قمبــداهلل سمــ حمٛمــد اًمٕمٚمقيــ٦م  -32

 احلرضُمٞم٦م.

ـ ـمــ٤مهر اًمٕمٚمقيــ٦م اًمســٞمدة ؾِمــْٞمَده سمٜمــ٧م قمبــداهلل سمـــ طمســلم سمــ -33

 احلرضُمٞم٦م.

ٗم٦م ظمدجيــ٦م سمٜمــ٧م حمٛمــد سمـــ أمحــد اعمحْمــ٤مر اًمٕمٚمقيــ٦م ـاًمنميــ -700

 احلرضُمٞم٦م.

 إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم زهمقان اًمٓمراسمٚمز. -707
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 :(7)ذهـفر تالمقـأش
ًم٘مد شم٘مدم ُمٕمٜم٤م أنَّ احل٤مومظ أمحـد اًمٖمـامري مل يسـت٘مر ذم اعمٖمـرب 

واؾمـت٘مر هبـ٤م ، سمؾ رطمـؾ إمم احلجـ٤مز واًمِمـ٤مم واًمـٞمٛمـ وُمٍمـ  اًمٕمريب

،  ، وؾم٠مذيمر أؿمٝمر شمالُمٞمذه اًمذيـ اٟمتٗمٕمقا سمف ـمقيال، ًمذًمؽ يمثر شمالُمٞمذه

 : ويمتب٧م هلؿ اًمِمٝمرة ذم اًمٕم٤ممل وهؿ

 ، أسمق اًمٗمْمـؾ أظمقه اعمحدث قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمامري -7

، أظمــذ اًمٕم٤معمٞمـ٦م ُمــ إزهـر ؾمــٜم٦م  ، حمـدث ووم٘مٞمـف أصـقزم سمـ٤مرع

، شمـقرم  ثػمة وُمِمٝمقرة، وُم١مًمٗم٤مشمف يم هـ وأيمثر ُمـ اًمتّمٜمٞمػ7924

 هـ.7279سمٓمٜمج٦م ذم اًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م 

، أسمـق  أظمقه اعمحدث قمبداًمٕمزيز سمـ حمٛمـد سمــ اًمّمـديؼ اًمٖمـامري -4

، ًمـف  ، درس سمـ٤مٕزهر اًمٗم٘مـف اًمِمـ٤مومٕمل ، حمدث وظمٓمٞمـ٥م رـاًمٞمس

 هـ.7272، شمقرم سمٓمٜمج٦م ؾمٜم٦م  أيمثر ُمـ ؾمتلم ُم١مًمًٗم٤م

،  ، أسمـق اًمٗمتـقح اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ قمبـداًم٘م٤مدر سمــ أمحـد اًمتٚمٞمـدي -9

سب٦م، ، ُيدرس ومٞمف طُم  ، ًمف ُمٕمٝمد إؾمالُمل ظم٤مص سمٓمٜمج٦م حمدث وم٘مٞمف

 ُم١مًمٗم٤مشمف شمزيد قمغم اًمثالصملم.

                                                 

اؾمتٗمدت ذم هذا اعمقوقع مم٤م يمتبف صدي٘مل إخ اًمسٞمد طمسـ سمـ قمـكم اًمٙمتـ٤م  ذم يمت٤مسمـف ( 7)

 سمـ اًمّمديؼ اًمٖمامري دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م(.اف احل٤مومظ أمحد )وم٘م
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،  ٤مريـ، صـٝمر احلـ٤مومظ اًمٖمٛمـ إدي٥م حمٛمد سمـ إُملم أسمـق ظمبـزة -2

، وٟم٤مؾمخ اًمٙمثػم ُمــ ُم١مًمٗمـ٤مت ؿمـٞمخف  وهق أطمد اًمب٤مطمثلم سمتٓمقان

 سمخٓمف اجلٛمٞمؾ.

ـْ  ّمديؼأظمقه اًمسٞمد قمبداحلل سمـ حمٛمد سمـ اًم -2 قم٤مة دُ  ، وم٘مٞمف أصقزم ُم

، صمؿ أصبح ُمـديًرا ًمٚمٛمٕمٝمـد اإلؾمـالُمل  ، درس سم٤مٕزهر آضمتٝم٤مد

 (7)هـ.7272سمٓمٜمج٦م ؾمٜم٦م 

،  ، وم٘مٞمـف داقمٞمـ٦م أظمقه اًمسٞمد حمٛمد اًمزُمزُمل سمـ حمٛمد سمـ اًمّمـديؼ -0

، وأؾمــس مج٤مقمــ٦م  درس اًمٗم٘مـف احلٜمــبكم سمــ٤مٕزهر واؾمــت٘مر سمٓمٜمجــ٦م

ــٜم٦م) ــػم (أٟمّمــ٤مر اًمس ــ٤مع وٟمِمــ٤مط يمب ــف أشمب ــ٤من ًم ــ ويم ــٜم٦م ، شم قذم ؾم

  (4)هـ.7202

، وم٘مٞمـف داقمٞمـ٦م درس  أظمقه اًمسٞمد احلسـ سمــ حمٛمـد سمــ اًمّمـديؼ -1

، ويٕمٛمؾ أن ُمديًرا ًمٚمٛمريمـز اإلؾمـالُمل سمؼمويمسـؾ ذم  سم٤مًم٘مرويلم

 (9)سمٚمجٞمٙم٤م.

                                                 

 (.927إؾمٕم٤مف اإلظمقان )( 7)

 (.747إؾمٕم٤مف اإلظمقان ) (4)

 (.37إؾمٕم٤مف اإلظمقان ) (9)
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، خترج ُمـ دار احلدي٨م  أظمقه اًمسٞمد إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ اًمّمديؼ -2

س سمج٤مُمٕم٦م حمٛمد اخل٤مُمس احلسٜمٞم٦م ، وهـق رئـٞمس اعمجٚمـس  ، ودرَّ

 ٛمل سمٓمٜمج٦م.اًمٕمٚم

، درس سمـ٤مًم٘مرويلم  ، وم٘مٞمـف وحمـدث ٛمٜمتٍم اًمٙمت٤م ـاًمسٞمد حمٛمد اًم -3

، صمـؿ  ، ويم٤من رئٞمس ىمسؿ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م سمج٤مُمٕم٦م دُمِمـؼ وإزهر

، وُمدرؾًمـ٤م سمج٤مُمٕمـ٦م أم اًم٘مـرى  ُمستِم٤مر ًمراسمٓم٦م اًمٕمـ٤ممل اإلؾمـالُمل

 (7)هـ.7273، شمقذم سم٤مًمرسم٤مط ؾمٜم٦م  ريٗملمـوسم٤محلرُملم اًمِم

 : أشفر مملػاته

، ومٚم٘مد  اًمٖمامري اًمٙمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤متـ اًمّمديؼ سمًمٚمح٤مومظ أمحد 

ـْ  ُيسـ٠مَل  ، ومام إنْ  يم٤من ىمٚمٛمف ؾَمٞم٤َّمًٓ  ،  ُمسـ٠مًم٦م طمتـك حُيـرر ومٞمٝمـ٤م يمت٤مسًمـ٤م قمـ

 4 هلذا يمثرت ُم١مًمٗم٤مشمف. يقوح ومٞمف رأيف ودًمٞمٚمف

أُم٤م ُم١مًمٗم٤مشمف ومٝمـل يمثـػمة  : ) ىم٤مل شمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ قمبداهلل اًمتٚمٞمدي

، ومٜمحـق  ٤م ورأيٜم٤مه٤م أو ىمرأٟم٤مه٤م، واًمتل وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم ، شمٜم٤مهز اًمثالصمامئ٦م ضمًدا

ؾمـٞمقـمل  ريض اهلل قمٜمـف، وىمـد يمـ٤من اًمِمـٞمخ  ُمـ ُم٤مئ٦م وٟمٞم ػ وأرسمٕمـلم

، وىمد ؾمـئؾ ُمـرة واًمـده قمــ قمـدم  زُم٤مٟمف ذم يمثرة اًمت٠مًمٞمػ ُمع اإلشم٘م٤من

                                                 

 (.3/792ُمٕمجؿ وم٘مف اًمسٚمػ )( 7)
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: إٟمـف  ، وىم٤مل ُمـرة : إنَّ ُمقٓي أمحد ؾمٞمٜمقب قَمٜم٤َّم اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م وم٘م٤مل

د صـدق ومٞمـف ىمـقل أسمٞمـف ، وًم٘م ؾمٞمٙمقن ؾمٞمقـمل زُم٤مٟمف ذم يمثرة اًمت٠مًمٞمػ

وىم٤مل أظمقه وشمٚمٛمٞمذه اعمحدث اًمسٞمد قمبـداًمٕمزيز  (7)( ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

    (4): )وُم١مًمٗم٤مشمف اًمٜمٗمٞمس٦م ىمد أرسم٧م قمغم اًمثالصمامئ٦م(. اًمٖمامري

، ومٚم٘مد سمدأ احلـ٤مومظ أمحـد اًمٖمـامري  أُم٤م قمـ سمداي٦م اًمت٠مًمٞمػ قمٜمده

ٚمٞمـف 4 ويٕمقد ؾمب٥م ذًمؽ أنَّ واًمـده قم ذم اًمت٠مًمٞمػ وقمٛمره دون اًمٕمنميـ

ِديـ سم٤مًمزاويــ٦م اًمّمــدي٘مٞم٦م رمحــ٦م اهلل ، أن حيٗمٔمــقا اًم٘مــرآن  ، أُمــر اعمتَجــر 

، ومٙمت٥م احل٤مومظ أمحد اًمٖمامري يمت٤مسًمـ٤م ذم ومْمـؾ اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ  اًمٙمريؿ

٤مه )ري٤مض اًمتٜمزيف ذم ومْمـؾ اًم٘مـرآن وطم٤مُمٚمٞمـف( ـوطمٗمٔمف وشمالوشمف وؾمٛمَّ 

، وشمبٕمف زظمؿ ه٤مئؾ  ومٝمذا اًمٙمت٤مب يم٤من سم٤ميمقرة ُم١مًمٗم٤مت احل٤مومظ اًمٖمامري

 :   ، وأؿمٝمر قمٜم٤مويٜمٝم٤م ُمرشمب٦م قمغم احلروف اهلج٤مئٞم٦م هل ـ اعم١مًمٗم٤متُم

 : حرف األلف        

 آئتس٤مء ذم إصمب٤مت ٟمبقة اًمٜمس٤مء. -7

 إسمراز اًمقهؿ اعمٙمٜمقن ُمـ يمالم اسمـ ظمٚمدون. )ط(  -4

ـ اًمٜمجقم واحلٞمقان. -9  إحت٤مف اًمٗمْمالء واخلالن سمبٞم٤من طم٤مل طمدي٨م اعمٛمسقخ ُم

                                                 

 (.20-22طمٞم٤مة اًمِمٞمخ أمحد سمـ اًمّمديؼ )( 7)

 (.91ُم٘مدُم٦م اإلومْم٤مل واعمٜم٦م سمرؤي٦م اًمٜمس٤مء هلل شمٕم٤ممم ذم اجلٜم٦م ) (4)
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 ًمٕمنمة.إحت٤مف احلٗم٤مظ اعمٝمرة سم٠مؾم٤مٟمٞمد إصقل ا -2

 اإلضم٤مزة ًمٚمتٙمبػمات اًمسبع قمغم اجلٜم٤مزة. )ط(   -2

 إضمقسم٦م اًمّم٤مروم٦م إلؿمٙم٤مل طمدي٨م اًمٓم٤مئٗم٦م. )ط(  -0

 .)ط(إطمٞم٤مء اعم٘مبقر ُمـ أدًم٦م اؾمتحب٤مب سمٜم٤مء اعمس٤مضمد واًم٘مب٤مب قمغم اًم٘مبقر -1

 . )ط(إظمب٤مر اعمسٓمقرة ذم اًم٘مرآن ذم اًمّمالة سمبٕمض اًمسقرة -2

   اظمتّم٤مر ُمٙم٤مرم إظمالق ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م -3

 قن اعمتت٤مًمٞم٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمٕم٤مًمٞم٦م.إرسمٕم -70

 . )ط(رسمٕملم إمم ـمرق طمدي٨م إرسمٕملمإرؿم٤مد اعم -77

 أزه٤مر اًمرووتلم ومٞمٛمـ ي١مشمك أضمره ُمرشملم. -74

 إزه٤مر اعمتٙم٤مصمٗم٦م ذم ذح إًمٗم٤مظ اعمؽمادوم٦م. -79

 آؾمتئٜم٤مس سمؽماضمؿ ومْمالء وم٤مس. -72

 آؾمتٕم٤مذة واحلسبٚم٦م ممـ صحح طمدي٨م اًمبسٛمٚم٦م. )ط( -72

 . )ط(و٦مآؾمتٕم٤مو٦م سمحدي٨م ووقء اعمستح٤م -70

 آؾمتٜمٗم٤مر ًمٖمزو اًمتِمبف سم٤مًمٙمٗم٤مر.)ط( -71

 إهار اًمٕمجٞمب٦م ذم ذح أذيم٤مر اسمـ قمجٞمب٦م. -72
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ًمػ اًم٘مٚمـ٥م اإلقمـراض أإؾمٕم٤مف اعمٚمحلم سمبٞم٤من طم٤مل طمدي٨م إذا  -73

 قمـ اهلل اسمتكم سم٤مًمقىمٞمٕم٦م ذم اًمّم٤محللم.

 اإلؾمٝم٤مب ذم آؾمتخراج قمغم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب. -40

 اإلذاف سمتخري٩م إرسمٕملم اعمسٚمسٚم٦م سم٤مٕذاف. -47

 ُم٤م يم٤من ظمٗمٞم٤م ُمـ ٟمٙم٤مرة طمدي٨م ًمق يم٤من اًمٕمٚمؿ سم٤مًمثري٤م.)ط(إفمٝم٤مر  -44

 إهمتٜم٤مم إضمر ذم شمّمحٞمح طمدي٨م أؾمٗمروا سم٤مًمٗمجر. )ط( -49

 اإلومْم٤مل واعمٜم٦م سمرؤي٦م اًمٜمس٤مء هلل ذم اجلٜم٦م.)ط( -42

 إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم طمرُم٦م اًمتٛمثٞمؾ.)ط( -42

 اإلىمٚمٞمد ذم شمٜمزيؾ يمت٤مب اهلل قمغم أهؾ اًمت٘مٚمٞمد. -40

 اًمّمالة واًمسالم.اإلعم٤مم سمٓمرق اعمتقاشمر ُمـ طمديثف قمٚمٞمف  -41

 إُم٤مزم احلسٞمٜمٞم٦م. -42

 إُم٤مزم اعمستٔمروم٦م قمغم اًمرؾم٤مًم٦م اعمستٓمروم٦م.)ط( -43

 إي٤مك ُمـ آهمؽمار سمحدي٨م اقمٛمؾ ًمدٟمٞم٤مك. -90

 إيْم٤مح اعمري٥م ُمـ شمٕمٚمٞمؼ إقمالم إري٥م. -97

 : حرف الباء 

 (طذم ُمروي٤مت اسمـ اًمّمديؼ.) اًمبحر اًمٕمٛمٞمؼ -94
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 سمذل اعمٝمج٦م )ُمٜمٔمقُم٦م شم٤مئٞم٦م ذم اًمت٤مريخ( -99

 ٘مٞمؼ اٟمتس٤مب اًمّمقومٞم٦م إمم قمكم.)ط(اًمؼمه٤من اجلكم ذم حت -92

 سمٚمقغ أُم٤مل ذم ومْم٤مئؾ إقمامل. -92

 سمٞم٤من احلٙمؿ اعمنموع ذم أنَّ اًمريمٕم٦م ٓ شمدرك سم٤مًمريمقع. -90

 سمٞم٤من شمٚمبٞمس اعمٗمؽمي حمٛمد زاهد اًمٙمقصمري.)ط( -91

 سمٞم٤من همرسم٦م اًمديـ سمقاؾمٓم٦م اًمٕمٍم سملم اعمٗمسديـ. )ُمٗم٘مقد( -92

 .اؾمٞمؾًمقصؾ ُم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اًمبالهم٤مت واعمر اًمبٞم٤من واًمتٗمّمٞمؾ -93

 : حرف الااء 

 أٟمٙمر طمدي٨م وُمـ ًمٖم٤م ومال مجٕم٦م ًمف. )ط( شمبٞملم اًمبٚمف ممـ  -20

 حتسلم اخلؼم اًمقارد ذم اجلٝم٤مد إيمؼم. -27

 حتسلم اًمٗمٕم٤مل ذم اًمّمالة سم٤مًمٜمٕم٤مل.)ط( -24

 حتٗم٦م إذاف سم٢مضم٤مزة احلبٞم٥م حمٛمد سمـ ه٤مدي اًمس٘م٤مف. -29

 حتٗم٦م اًم٘م٤م  واًمدا  سمنمح ُمٜمٔمقُم٦م اًمزرىم٤م . -22

 حتٗم٦م اعمريد. -22

 ٤مل سم٢مظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر سم٤معم٤مل. )ط( حت٘مٞمؼ أُم -20

 ختري٩م اًمدٓئؾ عم٤م ذم رؾم٤مًم٦م اًم٘مػموا  ُمـ اًمٗمروع واعمس٤مئؾ. -21
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شمذيمرة اًمرواة. وهق يمت٤مب قمغم ـمريؼ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ًمٚمح٤مومظ،  -22

 إٓ أٟمف قم٤مم ذم مجٞمع اًمرواة إمم اًم٘مرن اًمس٤مدس. 

 شمسٝمٞمؾ ؾمبٞمؾ اعمحتذي سمؽمشمٞم٥م ؾمٜمـ اًمؽمُمذي. -23

 اًمسٞم٤مدة ذم أذان. )ط( شمِمٜمٞمػ أذان سم٠مدًم٦م اؾمتحب٤مب -20

 اًمتّمقر واًمتّمديؼ سم٠مظمب٤مر اًمِمٞمخ ؾمٞمدي حمٛمد سمـ اًمّمديؼ. )ط( -27

أىم٤مشمـؾ اًمٜمـ٤مس  أُمـرت أنْ ) سمٓمرق طمـدي٨م ، شمٕمريػ اًمس٤مهل اًماله  -24

 .( إًمف إٓ اهلل  طمتك ي٘مقًمقا ٓ 

 اًمتٕمريػ عم٤م أشمك سمف طم٤مُمد اًمٗم٘مل ذم شمّمحٞمح اًمٓمب٘متلم ظم٤مص٦م ُمـ -29

 )خ( اًمتّمحٞمػ.

 دقمقه يئـ.)ط( شمٕمريػ اعمٓمٛمئـ سمقوع طمدي٨م -22

 اًمت٘مٞمٞمد اًمٜم٤مومع عمـ يريد ُمٓم٤مًمٕم٦م اجل٤مُمع. -22

 شمٜمقير إسمّم٤مر واًمبّم٤مئر سمتٙمٗمػم ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٙمب٤مئر واًمّمٖم٤مئر. -20

 شمٜمقير احلٚمبقب سمٛمٙمٗمرات اًمذٟمقب. -21

ـــ٤ممل اإلؾمـــالُمل ذم اًمّمـــقم  -22 ـــد اًمٕم ـــ٤مر ًمتقطمٞم ـــف إٟمٔم شمقضمٞم

 واإلومٓم٤مر.)ط(
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 : حرف اجلقم

 اًمٙمالم قمغم طمدي٨م اعمٜمسقظملم. ضمزء ذم  -23

  ٟمبقة ظم٤مًمد سمـ ؾمٜم٤من واخلرض واًمٜمس٤مء.ضمزء ذم -00

   .مجع اًمٓمرق واًمقضمقه حلدي٨م اـمٚمبقا اخلػم قمٜمد طمس٤من اًمقضمقه -07

 ضمٝمد إيامن سمٓمرق طمدي٨م اإليامن يامن. -04

 اجلقاب اعمٗمٞمد ًمٚمس٤مئؾ اعمستٗمٞمد. -09

 ضم١مٟم٦م اًمٕمٓم٤مر ذم ـمرف اًمٗمقائد وٟمقادر إظمب٤مر. )خ( -02

 : حرف احلاء 
ز صالة اجلٛمٕم٦م سمال ظمٓم -02  ب٦م. )ط(احلسب٦م قمغم ُمـ ضمقَّ

٤مل واًمٕمِمـؼ واحلـ٥م ُمــ إطم٤مديـ٨م اعمرومققمـ٦م ـاحلسـ واجلٛمـ -00

 ظم٤مص٦م.

 طمّمقل اًمتٗمري٩م سم٠مصقل اًمتخري٩م.)ط( -01

 احلٜملم سمقوع طمدي٨م إٟملم.)ط( -02

 : حرف الدال 

 درء اًمْمٕمػ قمـ طمدي٨م ُمـ قمِمؼ ومٕمػ.)ط( -03

 دومع اًمرضمز سمٓمرق طمدي٨م أيمرُمقا اخلبز. -10
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 : حرف الراء
 ًمٖم٤مئ٥م.اًمرهم٤مئ٥م ذم ـمرق طمدي٨م ًمٞمبٚمغ اًمِم٤مهد ُمٜمٙمؿ ا -17

 رومض اًمكم سمتقاشمر طمدي٨م ُمـ يمذب قمكم. -14

رومع ؿم٠من اعمٜمّمػ اًمس٤مًمؽ وىمٓمـع ًمسـ٤من اعمتٕمّمـ٥م اهل٤مًمـؽ ذم  -19

 ؾمٜمٞم٦م اًم٘مبض ذم اًمّمالة قمٜمد ُم٤مًمؽ. )ط(

ـ ٟم٤مر.)ط( -12  رومع اعمٜم٤مر حلدي٨م ُمـ ؾمئؾ قمـ قمٚمؿ ومٙمتٛمف أجلؿ سمٚمج٤مم ُم

 ري٤مض اًمتٜمزيف ذم ومْمؾ اًم٘مرآن وومْمؾ طم٤مُمٚمٞمف.)خ( -12

 : حرف الزاي 

 طمدي٨م ٓ يز  اًمزا  وهق ُم١مُمـ. زضمر ُمـ ي١مُمـ سمٓمرق -10

 . )ط(اًمزواضمر اعم٘مٚم٘مٚم٦م عمٜمٙمر اًمتداوي سم٤مًمّمدىم٦م -11

 : حرف السني 

 )ط( .ٝمدى ذم إسمٓم٤مل طمدي٨م اقمٛمؾ ًمدٟمٞم٤مك يم٠مٟمؽ شمٕمٞمش أسمداـؾمبؾ اًم -12

 ؾمبح٦م اًمٕم٘مٞمؼ ذم شمرمج٦م اًمِمٞمخ ؾمٞمدي حمٛمد سمـ اًمّمديؼ. )خ( -13

 اًمن اجلٚمٞمؾ ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م ضمؼميؾ. -20

 : حرف الشني 

 قمغم ُمٜمٙمر إُم٤مُم٦م اعمرأة.ة ؿمد اًمقـم٠م -27
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 ذف اإليقان ذم طمدي٨م اعمسٛمقخ ُمـ احلٞمقان. -24

 ؿمٛمٕم٦م اًمٕمٜمؼم سمبدقم٦م أذان اجلٛمٕم٦م قمغم اعمٜم٤مرة وقمٜمد اعمٜمؼم. -29

 ؿمٝمقد اًمٕمٞم٤من سمثبقت طمدي٨م رومع قمـ أُمتل اخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من. -22

  . )ط(اعمٜمٞمٗم٦م ذم فمٝمقر اًمٜمقاضمذ اًمنميٗم٦م إٟمقارؿمقارق  -22

 : حرف الصاد 

 صدق اًمٚمٝمج٦م. -20

 ر قمـ طمدي٨م صمالث جيٚملم اًمبٍم.سف اًمٜمٔم -21

 صٗمع اًمتٞم٤مه سم٢مسمٓم٤مل طمدي٨م ًمٞمس سمخػميمؿ ُمـ شمرك دٟمٞم٤مه. )ط( -22

 صٚم٦م اًمققم٤مة سم٤معمروي٤مت واًمرواة. شمؿ ُمٜمف جمٚمد يمبػم. -23

 اًمّمقاقمؼ اعمٜمزًم٦م قمغم ُمـ صحح طمدي٨م اًمبسٛمٚم٦م.  -30

 : حرف الطاء 

 ـمب٤مق احل٤مل احل٤مرضة خلػم ؾمٞمد اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. )ط(  -37

 رومققم٦م ُمـ زهد اًمبٞمٝم٘مل.ـمروم٦م اعمٜمت٘مل ًمألطم٤مدي٨م اعم -34

 اًمٓمرق اعمٗمّمٚم٦م حلدي٨م أٟمس ذم اًمبسٛمٚم٦م. )ط( -39

 : حرف العني  
 اًمٕمت٥م اإلقمال  عمقصمؼ ص٤مًمح اًمٗمال . )خ( -32



 

 

 

 

 

  نفث الروع بأنَّ الركعة ال ُتدرك بالركوع

 

 

 

 

    
 

 

 
39 

 اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم طمدي٨م إن اهلل يبٖمض احلؼم اًمسٛملم. -32

 قمقاـمػ اًمٚمٓم٤مئػ سمتخري٩م أطم٤مدي٨م قمقارف اعمٕم٤مرف. )ط( -30

 :غني حرف ال  

 اعمٕم٤مرف. )ط(  همٜمٞم٦م اًمٕم٤مرف سمتخري٩م أطم٤مدي٨م قمقارف -31

 : حرف الػاء  
 )ط(ومتح اعمٚمؽ اًمٕمكم سمّمح٦م طمدي٨م سم٤مب ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ قمكم.  -32

 ومتح اًمقه٤مب سمتخري٩م أطم٤مدي٨م اًمِمٝم٤مب. ضمزآن  -33

ومّمؾ اًم٘مْم٤مء ذم شم٘مديؿ ريمٕمتل اًمٗمجر قمغم صالة اًمّمبح قمٜمـد  -700

 اًم٘مْم٤مء.)ط(

 ومؽ اًمرسم٘م٦م سمٓمرق طمدي٨م اًمثالث وؾمبٕملم ومرىم٦م. -707

 : حرف الؼاف 

 (طص٤مطم٥م اًمؼموق اًمٜمجدي٦م. )ىمٓمع اًمٕمروق اًمقردي٦م ُمـ  -704

 : حرف الؽاف 

 اًمٙمسٛمٚم٦م ذم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ أطم٤مدي٨م اجلٝمر سم٤مًمبسٛمٚم٦م. -709

 يمِمػ اخلبل سمجقاب اجل٤مهؾ اًمٖمبل. )خ( -702

 يمِمػ اًمريـ ذم ـمرق طمدي٨م ُمر قمغم ىمؼميـ. -702
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 : حرف الالم  

 ًم٥م إظمب٤مر اعم٠مصمقرة ذم ُمسٚمسؾ قم٤مؿمقراء. )ط( -700

 ي.ًمثؿ اًمٜمٕمؿ سمٜمٔمؿ احلٙمؿ ٓسمـ قمٓم٤مء اهلل آؾمٙمٜمدر -701

 ًمٞمس يمذًمؽ. )ط( -702

 : حرف ادقم  
ر. شمـؿ ُمٜمـف ـومْمالء اًمبنم ُمـ أهؾ اًم٘مـرن اًمث٤مًمـ٨م قمِمـ ٛمعجم -703

 جمٚمد يمبػم إمم طمرف اًمٕملم.

اعمثٜمق  واًمبت٤مر ذم ٟمحر اًمٕمٜمٞمد اعمٕمث٤مر اًمٓمـ٤مقمـ ومـٞمام يّمـح ُمــ  -770

 اًمسٜمـ وأصم٤مر.)ط(

 اعمداوي ًمٕمٚمؾ اعمٜم٤موي ذم ذطمٞمف قمغم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم. )ط( -777

ئؾ اًمرؾم٤مًم٦م ٓسمـ أيب زيـد وهـق ذح ُمس٤مًمؽ اًمدًٓم٦م قمغم ُمس٤م -774

 )ط(.هل٤م سم٤محلدي٨م

 ُمس٤مُمرة اًمٜمديؿ سمٓمرق طمدي٨م دسم٤مغ إديؿ. -779

 اعمستخرج قمغم اًمِمامئؾ ًمٚمؽمُمذي. )ط( -772

 اعمسؽ اًمتبتل ذم ـمرق طمدي٨م ٟمرض اهلل أُمرئ ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل  -772

 ُمسٜمد اجلـ. -770
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 اعمسٝمؿ سمٓمرق طمدي٨م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمسٚمؿ. )ط(  -771

 ديـ )ط( ُمٓم٤مًمع اًمبدور ذم سمر اًمقاًم -772

 اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز ًمٚمٛمستجٞمز. )ط( -773

 ُمٕم٘مؾ اإلؾمالم. وهق ذح ًمسٜمـ اًمبٞمٝم٘مل. شمؿ ُمٜمف جمٚمد. -740

 ُمٖمٜمل اًمٜمبٞمف قمـ اعمحدث واًمٗم٘مٞمف. -747

 اعمٖمػم قمغم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم. )ط( -744

 ُمٗمت٤مح اًمؽمشمٞم٥م ٕطم٤مدي٨م شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م. )ط( -749

 ُمٗمت٤مح اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼما . -742

 ًمٙمالم قمغم ؾمٚمسٚم٦م اًمٓمريؼ.ُمٜم٤مه٩م اًمتح٘مٞمؼ ذم ا -742

 اعمٜم٤موًم٦م ذم ـمرق طمدي٨م اعمٓم٤موًم٦م. -740

 اعمٜمتدة سمتقاشمر طمدي٨م اعمسٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمسٚمٛمقن ُمـ ًمس٤مٟمف ويده. -741

 اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق. -742

ـ ذم اًمدقم٤مء سملم اعمٙمتقسم٦م. )ط( -743  اعمٜمح اعمٓمٚمقسم٦م ذم اؾمتحب٤مب رومع اًمٞمدي

 ُمٜمٞم٦م اًمٓمالب سمتخري٩م أطم٤مدي٨م اًمِمٝم٤مب. جمٚمد. -790

 سمٓمرق طمدي٨م احلٞم٤مء ُمـ اإليامن.  ُمقارد إُم٤من -797

 اعم١ماٟمس٦م سم٤معمرومقع ُمـ طمدي٨م اعمج٤مًمس٦م ًمٚمديٜمقري. -794
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 اعم١مذن ذم أظمب٤مر ؾمٞمدي أمحد سمـ قمبداعم١مُمـ. -799

 اعمقوققم٤مت. يمت٥م ُمٜمف جمٚمد. -792

 ، وهل إطم٤مدي٨م اًمتل أؾمٜمده٤م اًمذهبل ذم اعمٞمزان.  اعمٞمزاٟمٞم٤مت -792

 : حرف الـون  

 رة.ٟمّم٥م اجلرة ًمٜمٗمل اإلدراج قمـ إُمر سم٢مـم٤مًم٦م اًمٖم  -790

 وهق يمت٤مسمٜم٤م هذا.ٟمٗم٨م اًمروع سم٠من اًمريمٕم٦م ٓ شمدرك سم٤مًمريمقع.   -791

 ٟمٞمؾ اخلٓمقة سم٘مٞم٤مدة إقمٛمك أرسمٕملم ظمٓمقة. -792

 ٟمٞمؾ اًمزًمٗم٦م سمتخري٩م أطم٤مدي٨م اًمتحٗم٦م اعمروٞم٦م. -793

ٟمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م ُم٤م يرضمقه ُمـ ـمـرق طمـدي٨م اـمٚمبـقا اخلـػم قمٜمـد  -720

 طمس٤من اًمقضمقه.

 : حرف اهلاء  

 )ط(هداي٦م اًمرؿمد ًمتخري٩م أطم٤مدي٨م سمداي٦م اسمـ رؿمد.   -727

هدي٦م اًمُّمْٖمراء سمتّمحٞمح طمـدي٨م اًمتقؾمـٕم٦م قمـغم اًمٕمٞمـ٤مل يـقم   -724

 قم٤مؿمقراء. )ط(

ك ُمـ طمدي٨م أيمٛمؾ اعم١مُمٜملم إيامٟم٤م أطمسٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤م.  -729  اهلَِدي اعمتٚم٘مَّ
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 : حرف الواو  

ــ٦م   -722 ورء اإلهــ٤مب سم٤معمســتخرج قمــغم ُمســٜمد اًمِمــٝم٤مب.  صمالصم

 جمٚمدات يمب٤مر.

، ًمٚم٘مـقل سمـ٠من اًمٗم٤مئتـ٦م قمٛمـًدا ٓ  ٛمرشم٣مـوؾم٤مئؾ اًمؽمضمٞمح اًمـ  -722

 ٘م٣م. )ط(ـشم

وؾم٤مئؾ اخلالص ُمـ حتريػ طمدي٨م ُمــ ومـ٤مرق اًمـدٟمٞم٤م قمـغم  -720

 اإلظمالص.)ط(
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 : اتهـمرضه ووف
٤مري يٕمـ٤م  ُمــ اعمـرض ذم ومـؽمة ـًم٘مد يم٤من احل٤مومظ أمحـد اًمٖمٛمـ

4 سمسـب٥م  ر ذم رطمٚمتـف إوممـ، ومبٕمد قمقدشمف ُمــ ُمّمـ ُمبٙمرة ُمـ قمٛمره

َّ سمف ُمرٌض  ُمرض واًمدشمف، اًمتل اٟمتٝمك سمقوم٤مهت٤م قمـغم  ، طمٙمـؿ إـمبـ٤مء ، أمَل

ر ـ، صمؿ رطمـؾ إمم ُمّمـ ، ًمٙمـ اهلل قم٤موم٤مه وؿمٗم٤مه إصمره سمٕمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م قمٞمِمف

 (7)عمقاصٚم٦م دراؾمتف اًمٕمٚمٞم٤م.

، وذم  ، ومٚمـزم اًمٗمـراش ُمـراًرا صمؿ ُمرض اًمٖمامري سمٛمرض اًم٘مٚمـ٥م

، وذم  ، ومب٘مل صمامٟمٞم٦م أؿمـٝمر يمـذًمؽ اعمرة إظمػمة ُمٜمٕمف إـمب٤مء ُمـ يمؾ قمٛمؾ

شمـقذم رمحـف اهلل سمٛمٍمـ،  هــ7920، ؾمـٜم٦م  يقم إطمد وم٤مشمح مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م

، ومرمحـف اهلل  ، يمام أىمٞمؿ ًمف سمـ٤معمٖمرب شمـ٠مسملم يمبـػم ٛمٌع همٗمػمـوؿَمٞمََّع ضَمٜم٤َمَزشَمُف ضم

 ، وأؾمٙمٜمف ضمٜم٤مت دمري ُمـ حتتٝم٤م إهن٤مر. رمح٦م إسمرار

حمٛمـد سمــ شمٚمٛمٞمـذه  وم٘م٤مل،  ٤مء واًمِمٕمراءـوًم٘مد رصم٤مه يمثػم ُمـ اًمٕمٚمٛم

 : إُملم أسمق ظمبزة

 ًراـــْزَدهِ ـقَن ُمُ ـاًمٙمَ ِْمُئ ــْدًرا شمُ ــَُم٤م زًْم٧َم سمَ 

 

 

 

 

 

 

 

ـــَرِج   ـــٜم٤َم اعمَْ ـــٞمٜمل ؾَم ـــقُرُك ُيٜمِْس ـــِد ُٟم  ذِم اًمَٚمْح

 

 

 

 

 

                                                 

 (.72طمٞم٤مة اًمِمٞمخ أمحد سمـ اًمّمديؼ )( 7)
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ٌض  ــؽَمَ  ُُمْٗم
ِ
ــْرء ــُص اعمَْ ــال َوَٟمْ٘م ــ٧َم وَمْْم  يَمُٛمْٚم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕمرجـكم اًمٜم٘مص واًمـجـِر ُمـٛمْ ــ٤مَن ذِم اًمٕمُ ـوَمٙمَ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 َدشْمَؽ اًمــٜمَّْٗمُس َيــ٤م ؾَمــٜمَدَ ًَمــْق يُمٜمْــ٧َم شُمْٗمــَدى وَمــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٤مِس وإََرِج ــٗمَ ـ٥م إٟمْ ـــي٤م ـمٞم   المِ ــاإلؾْم  
 ىَمــْد يَمــ٤مَن َٟمْٕمُٞمــَؽ َُم٠مؾَمــ٤مَة إََٟمــ٤مِم وَمَٝمــْؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـْ ُمُ      ٩ِم ـَزقمِ ـٜمْ ـُزونِ ٍ َوُمُ ـحْ ـَػَم ُمــٚمٍِؿ همَ ـْس ـُِم
ـْ ًمٚمَٗمـَرائــــد  ــٞمَٝم٤م َوَيـْٕمـَرُوَٝم٤مُمـــَ ُيَزضم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هَمــــ٤مَص ذِم اًمٚمَُّجــــ٩ِم  ًمِْٚمُٛمْســــَتِٗمٞمِد سمِِٗمْٙمــــرٍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـْ ًمألطَم٤مِدْيـــ٨ِم ُيْٛمٚمِٞمَٝمـــ٤م وُيقؾِمـــُٕمَٝم٤م  َُمـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ٩ِم   ِع احلَُج
ـــ٤مـمِ ـــْقٍل ؾَم ـــًدا سمَِ٘م ـــ٤م َوَٟمْ٘م  سَمْحًث

 

 
ـْ ًمٚمِمـــ ـــ ــــََُم ـــِدي ُِم ـــٜمَِٝم٤مِرْيَٕم٦ِم ُيْب  ـْ حَم٤َمؾِم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـْ همَ   ــ٥مَّ ُِمــ ــ٥ُم اًمٚمُّ
ٚمِ  ٩ِم ــــٝمِ ـتَ ـٜمْ ـَوُمُ  وٍ ــــ٤مَُمــ٤م خَيْ
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 سمخدُمتف :رشف 

 لىي به حامد به حممد به شهاب الديهالدكتىر/ ع
 أستاذ احلديث الشريف وعلىمه املساعد جبامعة حضرمىت
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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 آًمف وؾمٚمؿو وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد

 يمٗمك وؾمالم قمغم قمب٤مده اًمذيـ اصٓمٗمك.و احلٛمد هلل

ٟمٗم٨م اًمروع سم٠من اًمريمٕم٦م ٓ شمدرك  )أُم٤م سمٕمد ومٝمذا ضمزء ؾمٛمٞمتف 

سمٞم٤من  ) : ٞمتفؾمٛمَّ و ـ يمت٤ميب اًمذي أًمٗمتف ذم ذًمؽتف ُمِ خلّم ( سم٤مًمريمقع

ه٤م ومٞمف ُمع طمذف روزدت قمٚمٞمف زوائد مل أذيم (7)( احلٙمؿ اعمنموع

 : سم٤مهلل اًمتقومٞمؼو وم٘مٚم٧م ، ضم٤ملريمثرة اًمٙمالم قمغم اًمو ، إؾم٤مٟمٞمد
 فصل

 (( دراك الركعة بالركوعإ)) 

 إٓاًمريمٕم٦م ٓ شمدرك  أنَّ  إمماًمت٤مسمٕملم و يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذه٥م

رايمٕم٤م ومٚمػميمع  اإلُم٤ممـ أدرك ُمَ  أنَّ و ، اإلُم٤ممراك اًمٗم٤محت٦م طم٤مل ىمٞم٤مم د٢مسم

اسمـ و ، هذا ذه٥م اًمبخ٤مري إممو ، سمتٚمؽ اًمريمٕم٦م وٓ يٕمتدُ  ، ُمٕمف

                                                 

اًمريمٕمـ٦م ٓ شُمـدرك  روع ذم أنَّ ـري يمت٤مب سمٕمٜمقان )سمٞم٤من احلٙمؿ اعمِمـاَم يقضمد ًمٚمح٤مومظ أمحد اًمٖمُ ( (7

، واًمٙمتـ٤مب ٓ  ، ُمع ذيمره ًمألطم٤مديـ٨م سم٤مٕؾمـ٤مٟمٞمد عٍ سم٤مًمريمقع( ذيمر ومٞمف أدًم٦م هذه اعمس٠مًم٦م سمتقؾمُّ 

 ، مل يٓمبع سمٕمد. خٓمقـًم٤مـيزال ُم
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اظمت٤مره اًمت٘مل و ـ اعمت٘مدُملممج٤مقم٦م ُمِ و ، اسمـ طمزمو ، لٖمِ بْ اًمِّم و ،ظمزيٛم٦م

 ت٠مظمريـ .ـ اعممه٤م ُمِ همػمُ و ، احل٤مومظ اًمٕمراىملو ، اًمسبٙمل

اؾمتدًمقا و ، درك سم٤مًمريمقعاًمريمٕم٦م شمُ  أنَّ  ممإو ذه٥م اجلٛمٝمقر 

اقمتٛمدوا قمغم ُم٤م ٓ جيقز و ، طمتج٤مجقمـ درضم٦م آ ؾم٤مىمٓم٦مٍ  سم٠مدًم٦م وٕمٞمٗم٦مٍ 

سيح و ، آقمتامد قمٚمٞمف ذم اًمب٤مب ُمع خم٤مًمٗم٦م صحٞمح إدًم٦م

ـ وهق ُم٤م سمٜمقه ُمِ  ، ومٜم٘مْمقا سمذًمؽ دقم٤مئؿ إصقل اعم٘مررة ،اًمٜمّمقص

ٕمٞمػ ُمع شم٘مريرهؿ قمدم وم٤مطمتجقا سم٤محلدي٨م اًمْم4 ىمقاقمد اًمٗم٘مف اعمحررة 

  ٓ ؾمٞمام ُمع خم٤مًمٗمتف ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ، اًمٕمٛمؾ سمف ذم إطمٙم٤مم

ـ شمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مًمْمٕمٞمػ ُم٤م يم٤من ومٞمف صمؿ اؾمتثٜمقا ُمِ  ،إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦مو

آطمتٞم٤مط ذم هذه اعمس٠مًم٦م  زوا اًمٕمٛمؾ سمف ُمع أنَّ ومجقَّ  ، اطمتٞم٤مط ًمٚمنميٕم٦م

 ض اًمٗم٤محت٦ماًمْمٕمٞمٗم٦م ُمس٘مٓم٦م ًمٗمر ٕنَّ  4 ذم ضم٤مٟم٥م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م

ومٚمق يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م ًمٙم٤من ُمٕمٛمقٓ  ، اًمّمحٞمح٦م ُمثبت٦م ًمذًمؽو اًم٘مٞم٤مم هل٤مو

هل و ومٙمٞمػ ، ًمقضمقد آطمتٞم٤مط ًمٚمٗمرائض ذم ضم٤مٟمبٝم٤م 4 هب٤م قمٜمدهؿ

 صم٤مرٍ آواقمتٛمدوا أيْم٤م قمغم  ؟! ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمب٤مـمٚم٦مو اًمّمحٞمح٦م

 ُمع أهنؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أنَّ  ، اضمتٝم٤مدهؿو رأهيؿ ـْ قمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمِ  واردةٍ 

ٓ ؾمٞمام ُمع ورود اًمٜمص قمـ اًمٜمبل صغم اهلل  ، هبٝمؿ ًمٞمس٧م سمحج٦مٍ ُمذا
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همػمه وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م خم٤مًمٗمتٝمؿ قمٛمال و ًمذًمؽ 4 ؾمٚمؿ ذم اعمس٠مًم٦مآًمف و قمٚمٞمف

ُمع سمٞم٤من ومس٤مد  ، إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦مو ، اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م سمٛم٘مت٣م

 : ومٜم٘مقل دًمٞمؾ ُم٤م اظمؽمٟم٤مه وإيْم٤مح ،٘مقا سمفسمٓمالن ُم٤م شمٕمٚمَّ و ، دًمٞمٚمٝمؿ

 (9)واحل٤ميمؿ (4)اسمـ ظمزيٛم٦مو (7)واه أسمق داووداؾمتدل اجلٛمٝمقر سمام ر

: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل (2)اًمبٞمٝم٘ملو

ٟمحـ ؾمجقد وم٤مؾمجدوا وٓ و ضمئتؿ إذا ) : صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

وهق طمدي٨م  ( وم٘مد أدرك اًمّمالة ، ـ أدرك اًمريمٕم٦موُمَ  ، وه٤م ؿمٞمئ٤مشمٕمدُّ 

هق ُمٜمٙمر احلدي٨م يمام و ؾمٚمٞمامن اعمد ٞمل سمـ حيـ رواي٦م ٕٟمف ُمِ  4 وٕمٞمػ

 ، ُمْمٕمٗم٤م سمف هذا احلدي٨م (2)(اإلُم٤مماًم٘مراءة ظمٚمػ )ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم 

ـ اعم٘مؼمي أٟمف مل يتبلم ؾمامقمف هلذا احلدي٨م ُمِ و زاد أٟمف ٓ شم٘مقم سمف طمج٦مو

                                                 

 [.239] سمرىمؿ ؾمٜمـ أيب داوود( (7

 [.7044سمرىمؿ ] صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م( (4

 [.129سمرىمؿ ] اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم( (9

[ يمام أظمرضمـف 212[ وؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمّمٖمرى سمرىمؿ ]4201اًمٙمؼمى سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل( (2

 .ـ أدرك اإلُم٤مم ىمبؾ إىم٤مُم٦م صٚمبف وم٘مد أدرك اًمّمالةسم٤مب ُمَ حت٧م  (7/921أيًْم٤م اًمدارىمٓمٜمل )

 (.447ٚمػ اإلُم٤مم ًمٚمبخ٤مري )اٟمٔمر ضمزء اًم٘مراءة ظم( (2
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يمذًمؽ ٟمص قمغم و ، ـ زيد سمـ أيب قمت٤مب اًمٚمذيـ رواه قمٜمٝماموٓ ُمِ 

 .(2)همػمهؿو (9)اًمٜمقويو (4)اًمبٞمٝم٘ملو (7)وٕمٗمف اسمـ قمدي

 4 اإلؾمٜم٤مدـ هذا ء ُمِ ذم اًم٘مٚم٥م ر):  ىم٤ملاسمـ ظمزيٛم٦م  وعم٤م رواه

ضم٧م ٤م ظمرَّ ـٟمٛمإو ، ٓ ضمرحو ؾمٚمٞمامن سمٕمداًم٦مأيب وم٤م  ٓ أقمرف حيٞمك سمـ 

وم٤مقمتٛمد ذم ختري٩م احلدي٨م قمغم ُمقاوم٘م٦م  (2)(ٕٟمف مل خيتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمامء 4 ظمؼمه

 .صمبقشمفو ٓ قمغم صح٦م ؾمٜمده ، ُمٕمٜم٤مه

                                                 

 (.1/490اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )( (7

وىمـد  ،شمٗمرد سمف حيٞمك سمـ أيب ؾمٚمٞمامن اعمديٜمل[ : 4201اًمٙمؼمى سمرىمؿ ] فؾمٜمٜمىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ذم ( (4

 ة ريض اهلل قمٜمف.روي سم٢مؾمٜم٤مد آظمر أوٕمػ ُمـ ذًمؽ قمـ أيب هرير

(: 4/017اقمـد اإلؾمـالم )ىم٤مل اًمٜمقوي ذم يمت٤مسمف ظمالص٦م إطمٙم٤مم ذم ُمٝمامت اًمسٜمـ وىمق( (9

 طمدي٨م وٕمٞمػ 4 رواه أسمق داوود سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف حيٞمك سمـ أيب ؾمٚمٞمامن اعمديٜمل وهق وٕمٞمػ.

ُمـ أُمثٚم٦م اًمٙمت٥م اًمتل ذيمرت شمْمٕمٞمػ حيٞمك سمـ أيب ؾمـٚمٞمامن اعمـديٜمل : اًمْمـٕمٗم٤مء ًمٚمُٕمَ٘مـٞمكم ( (2

( 1/297( وًمسـ٤من اعمٞمـزان )9/731( واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي )2/201)

 (.1/720ٓقمتدال )وُمٞمزان ا

( واًمٕمبــ٤مرة سمٚمٗمٔمٝمــ٤م يم٤مُمٚمــ٦م ذم هتــذي٥م اًمتٝمــذي٥م 9/22) صــحٞمح اسمـــ ظمزيٛمــ٦ماٟمٔمــر ( (2

(77/733.) 
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ٕٟمف ٟمص   4 صمؿ هق ُمٕمذور ، ف ُمٕمروفأُم٤م احل٤ميمؿ ومتس٤مهٚمو

 ُمع أنَّ  ،(7)ذيمر سمجرحؾمٚمٞمامن هذا مل يُ أيب حيٞمك سمـ  ذم اعمستدرك قمغم أنَّ 

طمقه ومٚمؿ ي٘مػ قمغم دمرحيٝمؿ ضمرَّ  (2)اسمـ قمديو (9)سم٤م طم٤مشمؿأو (4)اًمبخ٤مري

احلدي٨م ًمق يم٤من صحٞمح٤م  قمغم أنَّ  ، ضمف ذم صحٞمحفٚمذًمؽ ظمرَّ وم4  إي٤مه

اًمريمٕم٦م ٓ  نَّ إ : سمؾ هق دًمٞمؾ ًم٘مقًمٜم٤م ، ٞمفإًمذهبقا  عم٤معم٤م يم٤من ومٞمف دًمٞمؾ 

 ( وم٘مد أدرك اًمّمالة ، ـ أدرك اًمريمٕم٦مُمَ و ) ومٞمف ٕنَّ  4 شمدرك سم٤مًمريمقع

ْ يمٕم٦م ذم قمُ راًمو ، هذا هق ىمقًمٜم٤مو  ع هل اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ىمٞم٤ممرف اًمنمَّ

 : ؾمٚمؿآًمف وو ؾمجدشملم يمام ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمفو ريمقعو ىمراءةو

قمٚمٞمف  (0)ومٝمق يم٤محلدي٨م اًمّمحٞمح اعمتٗمؼ (2)(ظمر اًمٚمٞمؾآـ ًمقشمر ريمٕم٦م ُمِ )ا

آًمف و اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أيْم٤م أنَّ 

                                                 

وحيٞمـك  ، هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه ( :7/990ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك )( (7

 .٤من ُمـ صم٘م٤مت اعمٍميلمـسمـ أيب ؾمٚمٞمٛما

   (.4/191ًمْمٕمٗم٤مء )ىم٤مل اًمبخ٤مري : ُمٜمٙمر احلدي٨م. اٟمٔمر اعمٖمٜمل ذم ا( (4

 (1/720اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال ) ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : يٙمت٥م طمديثف ًمٞمس هق سم٤مًم٘مقي.( (9

  (.1/490اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )اٟمٔمر ( (2

 [ ُمـ طمدي٨م قمبداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.124صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]( (2

يب هريـرة [ ُمــ طمـدي٨م أ002[ وصحٞمح ُمسـٚمؿ سمـرىمؿ ]222صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (0

 ريض اهلل قمٜمف.
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شمٓمٚمع  ـ صالة اًمّمبح ىمبؾ أنْ أدرك ريمٕم٦م ُمِ  ـْ ُمَ ):  ؾمٚمؿ ىم٤ملو

 ـ اًمٕمٍم ىمبؾ أنْ أدرك ريمٕم٦م ُمِ  ـْ ُمَ و ، وم٘مد أدرك اًمّمالة ، اًمِمٛمس

 .( وم٘مد أدرك اًمّمالة ، شمٖمرب اًمِمٛمس

اعمّمكم ٓ  نَّ إ:  ٠مظمقذ ُمٜمفاعماحلٙمؿ و ذم ُمٕمٜم٤مه٘مٝم٤مء وىم٤مل اًمٗم

ف ًمق أٟمَّ و ، دراك اًمريمٕم٦م سمتامُمٝم٤م٢مسم إٓ ،٤م طمٙمؿ اًمّمالةدريمً يٙمقن ُمُ 

ىمبؾ أداء و ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس أو همرسم٧م سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع

يمٕم٦م ُمع أٟمف أدرك رٕٟمف مل يدرك اًم 4 ٤م ًمٚمّمالةدريمً اًمسجدشملم مل يٙمـ ُمُ 

 ًمٗمٔمٝمام واطمد. وم٤منَّ  4 هذا احلدي٨مومٙمذًمؽ اًم٘مقل ذم  ، اًمريمقع

صغم همػمه قمـ رؾمقل اهلل و إصقل ذم هذاو : ىم٤مل اًمبخ٤مري

ُمستٖمٜمٞم٦م قمـ ُمذاه٥م اًمٜم٤مس وم٤مًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 ( وم٘مد أدرك اًمّمالة ، ـ اًمّمالة ريمٕم٦مأدرك ُمِ  ـْ ُمَ  ):  ىم٤ملوآًمف وؾمٚمؿ 

ُم٤م يدل قمٚمٞمف و ( ٝمداًمسجقد أو اًمتِمو أدرك اًمريمقع ـْ ُمَ  ) : مل ي٘مؾو

ومرض اهلل قمغم ًمس٤من ٟمبٞمٙمؿ صالة ) : ريض اهلل قمٜمٝمام ىمقل اسمـ قمب٤مس

صغم صغم اًمٜمبل ) : ريض اهلل قمٜمٝمام وىم٤مل اسمـ قمب٤مس (7)ت٤من(اخلقف ريمٕم

                                                 

 (.7/970ذح ُمٕم٤م  أصم٤مر )( (7
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وم٤مًمذي  (7)(هب١مٓء ريمٕم٦مو ، ذم اخلقف هب١مٓء ريمٕم٦ماهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

ي٘مؿ ىم٤مئام ذم  مل ، ٦مـ صالة اخلقف وهل ريمٕماًمسجقد ُمِ و درك اًمريمقعيُ 

 ـ اًم٘مرآن.مل يدرك ؿمٞمئ٤م ُمِ و ،صالشمف أمجع

يمؾ صالة ٓ ي٘مرأ ) : آًمف وؾمٚمؿو وىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف

وىمد  ، مل خيص صالة دون صالةو (4)(اجدَ ومٞمٝم٤م سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ومٝمل ظِم 

صمؿ أؾمٜمد قمـ اسمـ  ، سم٤مًمقشمر ريمٕم٦م آًمف وؾمٚمؿو أُمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف

صالة ):  ىم٤مل آًمف وؾمٚمؿو ًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمفا أنَّ ريض اهلل قمٜمٝمام قمٛمر 

هق ومٕمؾ و ىم٤مل (9)(أراد أن يٜمٍمف ومٚمٞمقشمر سمريمٕم٦م ٢مذاوم ، ك ُمثٜمكاًمٚمٞمؾ ُمثٜم

اًم٘مراءة ذم اًمقشمر ص٤مرت صالشمف و وم٤مًمذي ٓ يدرك اًم٘مٞم٤مم ، أهؾ اعمديٜم٦م

                                                 

مل أىمػ قمغم رواي٦م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام واحلدي٨م ُمـ طمدي٨م قمبداهلل سمـ قمٛمر ريض ( (7

[ واًمبٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمـؼمى 79034اهلل قمٜمٝمام أظمرضمف اًمٓمؼما  ذم ُمٕمجٛمف اًمٙمبػم سمرىمؿ ]

 [.2223سمرىمؿ ]

 ٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.[ ُمـ طمدي932صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]( (4

[ ُمـ طمدي٨م قمبـداهلل سمــ 123[ وُمسٚمؿ سمرىمؿ ]320أظمرج اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ ]( (9

 ريمٕمـ٦م صـغمَّ  ، وم٢مذا ظمٌم أطمديمؿ اًمّمـبح ، صالة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمكقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام )

 (.واطمدة شمقشمر ًمف ُم٤م ىمد صغم
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ٓ صالة ) : آًمف وؾمٚمؿو وىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ، ٓ ىمراءةو سمٖمػم ىمٞم٤مم

 .(7) (سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب إٓ

ـ أدرك ُمَ ] : اًمسالمو أُم٤م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة ) : وىم٤مل اسمـ طمزم

 4 هق طمج٦م قمٚمٞمٝمؿو ومٝمق طمؼ [وم٘مد أدرك اًمّمالة ُمـ اًمّمالة ريمٕم٦م

هذا ُم٤مٓ  ، ٕٟمف ُمع ذًمؽ ٓ يس٘مط قمٜمف ىمْم٤مء ُم٤م مل يدرك ُمـ اًمّمالة

وم٘مد أدرك ، أدرك اًمريمقع  ـْ ُمَ  فأٟمَّ ًمٞمس ذم اخلؼم و،  أطمد ـْ ظمالف ومٞمف ُمِ 

، أدرك اًمريمٕم٦م  ـْ ُمَ  ) : اًمسالمو ويمذًمؽ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة ، ريمٕم٦ماًم

وم٘مد ٦م ريمٕمأدرك اًم إنْ ٟمف إطمؼ ٓ ؿمؽ ومٞمف ومل ي٘مؾ  ( وم٘مد أدرك اًمّمالة

ذم يمالُمف  ؿَ ٘محِ يُ  أنْ  ومال جيقز ٕطمدٍ  ، اًمتل ىمبؾ اًمريمقعأدرك اًمقىمٗم٦م 

 .(4) ( ُم٤م مل ي٘مؾقمٚمٞمف ومٞم٘مقل  ، آًمف وؾمٚمؿ ُم٤م ًمٞمس ومٞمفو صغم اهلل قمٚمٞمف

سمٕمد طمٙم٤مي٦م اخلالف ذم  [اًمروض اًمٜمْمػم]٤مهمل ذم ٞمًمسوىم٤مل ا

ك دراك ُم٤م يسٛمَّ إـ اًمرواي٤مت فم٤مهر اًمث٤مسم٧م ُمِ و ىم٤مل ذم اعمٜم٤مر ) : اعمس٠مًم٦م

 اًمسجقدو اًمريمقعو اًم٘مراءةو أومٕم٤مل هل اًم٘مٞم٤مم ه٤م جمٛمقعُ سامَّ ُمُ ، و ريمٕم٦م

ـ اًمقاطمدة ُمِ ٓ  ،رذمك اًمريمٕم٦م اًمٕمُ همػم ذًمؽ مم٤م شمْمٛمٜمف جمٛمقع ُمسٛمَّ و

                                                 

بـ٤مدة سمــ اًمّمـ٤مُم٧م [ ُمـ طمـدي٨م قم932[ وُمسٚمؿ سمرىمؿ ]149صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7

 ٤م.ـريض اهلل قمٜمٝمٛم

 (.9/422اعمحغم ٓسمـ طمزم )( (4
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ومٚمق أطمرم  4م قمغم إصؾ إولاًمٕمرف ذم ُمثٚمف ُم٘مدَّ  ٕنَّ  4ُمّمدر ريمع

 ،ك اًمريمٕم٦مسٛمَّ سمٛمُ  ومٚمؿ ي٠مِت  ، مل ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦مو اإلُم٤مماًمالطمؼ طم٤مل ريمقع 

 . (7) ( ًمٞمس سمالطمؼو ومٚمؿ يِمٛمٚمف احلدي٨م

أدرك  ـْ ُمَ و ] : قمغم ىمقًمف [قمقن اعمٕمبقد]ذم  وىم٤مل ذف احلؼ  

درك اًمريمقع ومٞمٙمقن ُمُ ىمٞمؾ اعمراد هٜم٤م  : ) [ وم٘مد أدرك اًمّمالة، اًمريمٕم٦م 

اًمريمٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م  ٕنَّ  4 ومٞمف ٟمٔمرو ُمدريم٤م ًمتٚمؽ اًمريمٕم٦م، رايمٕم٤م  اإلُم٤مم

ٓ إًمٞمف إجم٤مز ٓ يّم٤مر ، قمغم اًمريمقع وُم٤م سمٕمده  وإـمالىمٝم٤م سمجٛمٞمٕمٝم٤م

ه٤م هٜم٤م ًمٞمس٧م ىمريٜم٦م شمٍمف و،  اعمراد هب٤م اًمريمقع ًم٘مريٜم٦م شمدل قمغم أنَّ 

 ، رايمٕم٤م ُم٤مماإلُمدرك  ومٚمٞمس ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أنَّ ، قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمريمٕم٦م 

 ٤مُمف.ـؾمٞم٠مب سمتٛمو أصٚمف ًمٚمِمقيم٤م و (4) ( درك ًمتٚمؽ اًمريمٕم٦مُمُ 

 
  

                                                 

 ( سم٤مظمتّم٤مر.4/722) اًمروض اًمٜمْمػم( (7

 (.9/704قمقن اعمٕمبقد )( (4
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 فصل

 (( أدلة الؼائؾني بندراك الركعة بالركوع)) 

أيب  ـ طمدي٨مُمِ  (4)اًمبٞمٝم٘ملو (7)قا أيْم٤م سمام روى اسمـ قمديواطمتجُّ 

 : ىم٤ملصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رؾمقل اهلل  أنَّ ريض اهلل قمٜمف هريرة 

 (9)(صٚمبف اإلُم٤مم٘مٞمؿ يُ  وم٘مد أدريمٝم٤م ىمبؾ أنْ  ، ٦م ُمـ اًمّمالةـ أدرك ريمٕمُمَ )

سم٤مـمٚم٦م ُمقوققم٦م  ( صٚمبف اإلُم٤ممي٘مٞمؿ  ىمبؾ أنْ  )هل اًمتل  هذه اًمزي٤مدةو

 ، ٕٟمف اٟمٗمرد هب٤م حيٞمك سمـ محٞمد 4 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿقمغم اًمٜمبل 

قمـ أيب  ، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ، قمـ ىمرة سمـ قمبداًمرمحـ

ـ محٞمد ُمٜمٙمر احلدي٨م ٓ يت٤مسمع قمغم طمديثف يمام ىم٤مل حيٞمك سمو ، هريرة

قا قمغم ٟمّمُّ و ، همػمهؿو (1)اًمبٞمٝم٘ملو (0)اسمـ قمديو (2)كمٞم٘مَ اًمٕمُ و (2)اًمبخ٤مري

                                                 

 (.1/442) اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل( (7

 [4202اًمٙمؼمى سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل( (4

( 7/920) فؾمـٜمٜم[ واًمدارىمٓمٜمل ذم 7232واحلدي٨م رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف سمرىمؿ ]( (9

 ( ذم شمرمج٦م حيٞمك سمـ محٞمد.2/932واًمُٕمَ٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمبػم )

 (.797ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم )( (2

 [4073ذم شمرمج٦م حيٞمك سمـ محٞمد سمرىمؿ ]( 2/932ْمٕمٗم٤مء اًمٙمبػم ًمٚمُٕمَ٘مٞمكم )اًم( (2

 [.4742ذم شمرمج٦م حيٞمك سمـ محٞمد سمرىمؿ ]( 1/442) اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل( (0

 [.4202ٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى سمرىمؿ ]ؾمٜمـ اًمب( (1
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ومٙم٠مٟمف مل  ، أٟمف اٟمٗمرد هبذه اًمزي٤مدة ذم احلدي٨م اًمذي مل يروه همػمه أيْم٤م

 يٙمـ ُمـ أهؾ هذا اًمِم٠من .

 ،ّمالةأدرك ريمٕم٦م ُمـ اًم ـْ سمٕمد رواي٦م طمدي٨م ُمَ  (7)ىم٤مل اًمبخ٤مري

 ، قمـ ىمرة ، زاد اسمـ وه٥م قمـ حيٞمك سمـ محٞمدو) : وم٘مد أدرك اًمّمالة

قمـ ريض اهلل قمٜمف قمـ أيب هريرة  ، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب

 اإلُم٤مم٘مٞمؿ يُ  وم٘مد أدريمٝم٤م ىمبؾ أنْ  )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمٜمبل 

همػم ُمٕمروف ، حيٞمك سمـ محٞمد جمٝمقل ٓ يٕمتٛمد قمغم طمديثف و ( صٚمبف

وىمد شم٤مسمع ،  ًمٞمس هذا مم٤م حيت٩م سمف أهؾ اًمٕمٚمؿو،  ومقعسمّمحتف ظمؼم ُمر

،  ياسمـ اهل٤مدو،  حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمدو،  ُم٤مًمٙم٤م ذم طمديثف قمبٞمداهلل سمـ قمٛمر

ويمذًمؽ ىم٤مل  اسمـ ضمري٩م.و،  ؿمٕمٞم٥مو،  واسمـ قمٞمٞمٜم٦م، ُمٕمٛمر و،  يقٟمسو

صغم اهلل قمٚمٞمف قمـ اًمٜمبل ريض اهلل قمٜمف قمراك سمـ ُم٤مًمؽ قمـ أيب هريرة 

حيٙمؿ سمخالف حيٞمك سمـ محٞمد  مل١مٓء واطمد ـ هومٚمق يم٤من ُمِ  ، وآًمف وؾمٚمؿ

ريض قمراك قمـ أيب هريرة و،  ذيمرٟم٤م قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ـْ ومٙمٞمػ سم٤مشمٗم٤مق ُمَ 

هق ظمؼم ُمستٗمٞمض قمٜمد وصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمـ اًمٜمبل اهلل قمٜمف 

                                                 

 (.794ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم )( (7
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ٓ  ( صٚمبف اإلُم٤مم٘مٞمؿ يُ  أنْ  ىمبَؾ  ) : همػمه وىمقًمفو أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلج٤مز

 ُمٕمٜمك ًمف وٓ وضمف ًمزي٤مدشمف.

ىمد و ) : سمٕمد رواي٦م هذا احلدي٨م (7)ٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مءوىم٤مل اًم

 : وىم٤مل اسمـ قمدي ( همػمه ُمـ طمٗم٤مظ أصح٤مب اًمزهريو رواه ُم٤مًمؽ

ي٘مقهل٤م حيٞمك سمـ محٞمد قمـ ىمرة  [صٚمبف اإلُم٤مم٘مٞمؿ يُ  ىمبؾ أنْ ]هذه اًمزي٤مدة )

ىم٤مل اًمبخ٤مري  : هق ُمٍمي ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد ي٘مقلو سمـ قمبداًمرمحـ

هق ُمٜمٙمر و ٤مب ٓ يت٤مسمع قمغم طمديثفحيٞمك سمـ محٞمد قمـ ىمرة  قمـ اسمـ ؿمٝم

  (4) .( احلدي٨م

 اًمزي٤مدة اعمذيمقرة وٕمٞمٗم٦م ؾم٤مىمٓم٦م هذا يدل قمغم أنَّ  : ىمٞمؾ نْ ٢موم

أٟم٧م دمزم و،  احلٗم٤مظو ح سمف اًمبخ٤مريقمـ درضم٦م آطمتج٤مج يمام سَّ 

 ، ٟمٕمؿ : ىمٚم٧م!! اعمقوقعو سملم اًمْمٕمٞمػ ومرٌق و ، سم٠مهن٤م سم٤مـمٚم٦م ُمقوققم٦م

صغم اهلل قمٚمٞمف ـ يمالم اًمٜمبل ُمِ  أضمزم سم٠مهن٤م زي٤مدة سم٤مـمٚم٦م ُمقوققم٦م ًمٞمس٧م

 فث هب٤م قمٜموٓ طمدَّ  ،ريض اهلل قمٜمف ٓ رواه٤م قمٜمف أسمق هريرةووآًمف وؾمٚمؿ 

يٙمقن  إٓ أنْ  ، أيًْم٤م ٓ قمٜمف اًمزهريو ، أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبداًمرمحـ

                                                 

رواه ُمٕمٛمر وُم٤مًمؽ ويقٟمس وقم٘مٞمـؾ واسمــ ( : )2/932)ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمبػم ( (7

 ...(.ضمري٩م واسمـ قمٞمٞمٜم٦م وإوزاقمل وؿمٕمٞم٥م قمـ اًمزهري

     (.1/442) اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل( (4
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وم٠مدرضمٝم٤م اًمراوي قمٜمف ذم احلدي٨م  ، ٤مشمٗم٘مٝمً و ٤ميقمٜمده رأ ـْ ُمِ  اًمزهري ىم٤مهل٤م

 احلدي٨م ؾمٛمٕمف سمٞم٤من ذًمؽ أنَّ و ، سمٕمٞمدُمع أٟمف اطمتامل  (7)يمام ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم

 ، أئٛم٦م احلدي٨مو أؾم٤مـملم اًمرواي٦مـ احلٗم٤مظ إصمب٤مت اًمذيـ هؿ ُمِ  مج٤مقم٦مٌ 

ٞمد واطمد ُمٜمٝمؿ سمتٚمؽ اًمٚمٗمٔم٦م اًمتل اٟمٗمرد هب٤م حيٞمك سمـ مح ومٚمؿ ي٠مِت 

اًمذي هق ُمٜمٙمر اًمرمحـ رة سمـ قمبدأو ىمُ  ، (4)اًمْمٕمٞمػ اعمجٝمقل

يمام هق ُم٘مرر ذم  ٤مضمزُمً ُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومٝمق سم٤مـمؾ ُمقوقع و ،(9)احلدي٨م

ـ ذ ُمـ اًمبٕمٞمد أن يتٗمؼ قمدد اًمتقاشمر ُمِ إ 4 إصقلو قمٚمؿ احلدي٨م

يتقاـمئقا قمغم و ، احلٗم٤مظ إصمب٤مت قمغم رواي٦م احلدي٨م قمـ ؿمٞمخ واطمد

وٕمٞمػ ُمٜمٙمر  حيٗمٔمٝم٤م راوٍ و أو يٜمس٤مه٤م مجٞمٕمٝمؿشمرك شمٚمؽ اًمزي٤مدة 

ومل يرو  ، ٓ ؾمامع احلدي٨مو احلدي٨م جمٝمقل همػم ُمٕمروف سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

                                                 

وًمٕمـؾ هـذا ُمــ يمـالم اًمزهـري ) (:2/932 ًمٚمُٕمَ٘مـٞمكم )ْمٕمٗم٤مء اًمٙمبػمىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ذم اًم( (7

( وذيمر ُمثؾ ذًمؽ اسمــ طمجـر ذم ًمسـ٤من اعمٞمـزان وم٠مدظمٚمف حيٞمك سمـ محٞمد ذم احلدي٨م ومل يبٞمٜمف

(0/420.)     

     .( 0/420( وًمس٤من اعمٞمزان )4/199اٟمٔمر شمرمجتف ذم اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )( (4

( وُمٞمـزان 9/222ٕمٗم٤مء اًمٕم٘مـٞمكم )( ووـ0/29اٟمٔمـر شمرمجتـف ذم اًمٙم٤مُمـؾ ذم اًمْمـٕمٗم٤مء )( (9

     .(2/210آقمتدال )
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ٓ و ،قم٘مؾ فهذا ُم٤مٓ ي٘مبٚم ، ا احلدي٨م اًمقاطمد يمام ىم٤مل احلٗم٤مظٓ هذإ

  ؿ سمقضمقده.ٚمَّ َس يُ 

 ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦مو ، ـ اًمزهري ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسوم٤محلدي٨م ؾمٛمٕمف ُمِ 

 سمـ محزةاؿمٕمٞم٥م و ، قمبٞمداهلل سمـ قمٛمرو ، يقٟمسو ، إوزاقملو ، رٕمٛمَ ُمَ و ،

ء ه١مٓو ري٩م،اسمـ ضُم و ، دٞمحيٞمك سمـ ؾمٕمو ، اسمـ اهل٤مدو ، قمبداًمقه٤مبو ،

 : ؾمٛمٕمف ُمٕمٝمؿ مج٤مقم٦م ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء أيْم٤م ُمٜمٝمؿو ، أصح٤مسمف تصم٘م٤م

 ، ي٤مؾملم سمـ ُمٕم٤مذو ، سمـ أرـم٤مةااحلج٤مج و ، سمـ حمٛمد اًمدُمِم٘مل قمبداًمرزاق

وؾمٚمٞمامن  ،ص٤مًمح سمـ أيب إظمرضو ، سمـ ىمٞمس دحمٛمو ، أؾم٤مُم٦م سمـ زيدو

قمٜمد و ،(7)ذم اعمقـم٠م رضم٦مٌ رواي٤مهتؿ خُم و ، اسمـ أيب ذئ٥مو ، قٓ اخلسمـ داوود 

 ........................ ،(2)صحٞمحل اًمبخ٤مريو ،(9) ٤مًمزٞماًمٓمو ،(4)دأمح

                                                 

 طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ، سمرواي٦م ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهري.[ ُمـ 72سمرىمؿ ] ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ( (7

طمـدي٨م أيب هريـرة ريض اهلل قمٜمـف ، سمروايـ٦م ُمٕمٛمـر قمــ [ ُمــ 1027سمرىمؿ ] ُمسٜمد أمحد( (4

 اًمزهري.

ن ـؾمٚمؿ قمـ إقمرج وسمأزيد سمـ  ريؼُمـ ـم [4927سمرىمؿ ] ُمسٜمد أيب داوود اًمٓمٞم٤مًمز( (9

 ريض اهلل قمٜمف. سمـ ؾمٕمٞمد وأيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرةا

طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ، سمروايـ٦م ُم٤مًمـؽ سمــ [ ُمـ 222سمرىمؿ ] صحٞمح اًمبخ٤مري( (2

 أٟمس قمـ اًمزهري.
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 ،(2)ُملراًمداو ،(9)فاسمـ ُم٤مضمو ،(4)ُمسٜمد اًمٜمس٤مئلو ،(7)وُمسٚمؿ

ُمِمٙمؾ و ،(1)ُمٕم٤م  أصم٤مر ًمٚمٓمح٤مويو ،(0)اًمبٞمٝم٘ملو ،(2)اًمدارىمٓمٜملو

اعمٜمت٘مك و ،(70)واًمبٞمٝم٘مل ،(3)ٚمبخ٤مريًم اإلُم٤مماًم٘مراءة ظمٚمػ و ، ًمف (2)أصم٤مر

                                                 

ـ اًمزهري.001سمرىمؿ ] صحٞمح ُمسٚمؿ( (7 ـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ، سمرواي٦م يقٟمس قم  [ ُم

طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ، سمرواي٦م ُم٤مًمؽ سمــ أٟمـس [ ُمـ 229سمرىمؿ ] ـ اًمٜمس٤مئلؾمٜم( (4

 قمـ اًمزهري.

ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ، سمروايـ٦م ؾمـٗمٞم٤من سمــ  [7744سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف( (9

 قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري.

ـ اًمدارُمل( (2 وزاقمل  [7440سمرىمؿ ] ؾمٜم ـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ، سمرواي٦م ٕا ـ اًمزهري.ُم  قم

ُمـ طمدي٨م أيب هريـرة ريض اهلل قمٜمـف ، سمروايـ٦م ؾمـٗمٞم٤من سمــ  (7/920) ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل( (2

 قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري.

طمدي٨م أيب هريرة ، سمرواي٦م ىمرة سمــ قمبـداًمرمحـ ُمـ  [7022سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى( (0

 قمـ اًمزهري.

ـ أسمـك هريـرة حيٞمك سمـ يمثػم قمـ أسمك ؾمٚمٛم٦م قمُمـ طمدي٨م  (7/933) ذح ُمٕم٤م  أصم٤مر( (1

 .ريض اهلل قمٜمف

صم٤مر( (2 ـ اهل٤مد9/909) ُمِمٙمؾ ٔا ـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ، سمرواي٦م اسم ـ  ( ُم  اًمزهري.قم

ـ طمدي٨م أيب هريرة ، سمرواي٦م 743سمرىمؿ ] اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤ممضمزء ( (3 ـ [ ُم ـ أٟمس قم  اًمزهري.ُم٤مًمؽ سم

ُم٤مًمـؽ سمــ ف ، سمروايـ٦م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜم [7022ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل سمرىمؿ ]( (70

 اًمزهري.أٟمس قمـ 
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ُمتقهنؿ ذم و أؾم٤مٟمٞمد اجلٛمٞمع ىمد ذيمرُت و .همػمه٤مو ،(7) ٤مرودسمـ اجلٓ

ىمبؾ أن  ) : ومٚمؿ يذيمر واطمد ُمٜمٝمؿ ذم طمديثف قمـ اًمزهري ىمقًمف ، إصؾ

 ،وؾمٚمؿ وآًمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف إممٓ ُمـ اعمرومقع  ( ٚمبفُص اإلُم٤مم ي٘مٞمؿ 

ٓ ُمـ اعم٘مٓمقع قمغم و ، ريض اهلل قمٜمف ٓ ُمـ اعمقىمقف قمغم أيب هريرةو

 زم سمبٓمالهن٤م ُمع ضمٝم٤مًم٦م راوهي٤مومٙمٞمػ ٓ جُي  ،أو اًمزهري ، أيب ؾمٚمٛم٦م

ـ مت٤مم احلدي٨م شمٙمقن شمٚمؽ اًمٚمٗمٔم٦م ُمِ  ذ ٓ يٕم٘مؾ أنْ إ ؟ ٟمٙم٤مرة طمديثفو

ٓ و ، جلٛمٞمع اًمرواة قمٜمفث سم٤محلدي٨م ـمقل قمٛمره ومٞمحد   ، قمٜمد اًمزهري

ة سمـ رَّ ث هب٤م ىمُ حيد   أنْ  إممـ احلدي٨م يذيمره٤م هلؿ سمؾ يس٘مٓمٝم٤م ُمِ 

 ؾمٗمٞم٤منو صمؿ يتٗمؼ ُم٤مًمؽ ، ٤مـحيدث هب٤م دائٛمً  أو ، قمبداًمرمحـ وطمده

 ٟمسٞم٤مهن٤م.و ؾم٘م٤مـمٝم٤مإُمـ احلٗم٤مظ قمغم  ؿذيمرٟم٤م ُمٕمٝم ـْ ُمَ و إوزاقملو

وم٘مد  ، إصمب٤مت احلٗم٤مظ ُمثؾ هذااًمث٘م٤مت ز قمغم اًمرواة ضمقَّ  ـْ وُمَ 

َـّ  اًمتالقم٥م و ، اًمٙمتامنو ز قمٚمٞمٝمؿ اخلٞم٤مٟم٦مضمقَّ و ، ىم٤مل اًمب٤مـمؾو ، اخلٓم٠م فم

ُمٕم٤مذ و ، ـ اًمرواةشمس٘مط اًمث٘م٦م ُمِ و ، سمذًمؽ شمذه٥م اًمٕمداًم٦مو ، سم٤مًمٜمّمقص

 ، ؾ سمحٗمظ ذيٕمتفىمد شمٙمٗمَّ  شمٕم٤ممماهلل  نَّ ٢موم 4 ـ ذًمؽيٙمقن رء ُمِ  اهلل أنْ 

                                                 

[ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ، سمروايـ٦م ؾمـٗمٞم٤من 949سمرىمؿ ]ٓسمـ اجل٤مرود  اعمٜمت٘مك( (7

 قمـ اًمزهري.
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اعمٕمتٛمد  ، ومٙمٞمػ يتٗمؼ محٚم٦م اًمنميٕم٦م ، ٓ يْمٞمع ُمٜمٝم٤م طمرف وٛمـ أنْ و

ٜمسك أو يَ  ، اًمب٤مـمؾو قمغم اخلٞم٤مٟم٦م د سم٘مبقل روايتٝمؿاعمتٕمبَّ و ، قمغم ٟم٘مٚمٝمؿ

واطمد جمٝمقل وٕمٞمػ  حيٗمٔمف راوٍ و ، ؿقه قمـ ؿمٞمخٝمٚمُ مجٞمٕمٝمؿ ُم٤م مَحَ 

قمدم و هسمرد   شمٕم٤مممسمؾ أُمرٟم٤م اهلل  ، ُمٜمٙمر احلدي٨م مل ٟمتٕمبد سم٘مبقل ظمؼمه

 ـسمؾ هذا مم٤م ٟمتٞم٘مَّ  ، قمداًمتفو حت٘مؼ أُم٤مٟمتفو ،  أُمرهًمٕمدم شمبلم   4ىمبقًمف

 .احلٛمد هللو ، ٟمجزم سمٕمدم ىمبقًمفو

ويزيدك ي٘مٞمٜم٤م سمذًمؽ يمقن مج٤مقم٦م همػم اًمزهري رووه قمـ أيب 

 ،(7) سمـ أيب يمثػم قمٜمد أمحدحيٞمك  : دون شمٚمؽ اًمزي٤مدة أيْم٤م ُمٜمٝمؿسم ، ؾمٚمٛم٦م

قمٜمد  وسمـ قمٛمر ُمٜمٝمؿ حمٛمد و ،(2) اًمبٞمٝم٘ملو ،(9) اًمٜمس٤مئلو ،(4) اًمبخ٤مريو

 .همػمهو (2) أمحد

ريض اهلل قمٜمف يمذًمؽ رواه مج٤مقم٦م همػم أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة و

سمـ  ْنُ سمُ و ، ٤مرَس ٓم٤مء سمـ يَ قمَ و ، سمدون شمٚمؽ اًمزي٤مدة أيْم٤م ُمٜمٝمؿ إقمرج

                                                 

 ذم ُمسٜمد أمحد. أىمػ قمٚمٞمٝم٤م مل( (7

 [.297سمرىمؿ ] صحٞمح اًمبخ٤مري( (4

 [.270سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل( (9

 [.7020سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل( (2

 [.1292سمرىمؿ ] دُمسٜمد أمح( (2
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سمِمػم سمـ و ، ٥مؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم  و ، اك سمـ ُم٤مًمؽرَ قمِ و ، أسمق ص٤مًمحو ، ؾمٕمٞمد

رضم٦م ذم روايتٝمؿ خُم و اسمـ قمب٤مسو ، ة سمـ متٞمؿرَ ذْ وقمُ  ، أسمق راومعو ، ٞمؽهَنِ 

 ،(2)ُمسٚمؿو ،(9)صحٞمحل اًمبخ٤مريو ،(4)ُمسٜمد أمحدو ،(7)ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ

 ،(2)فاسمـ ُم٤مضمو ،(1)اًمٜمس٤مئلو ،(0)اًمؽمُمذيو ،(2)ؾمٜمـ أيب داوودو

ُمٕم٤م  و ،(74) ٤مًمزٞمقمٜمد اًمٓمو ،(77)ٞمٝم٘ملباًمو ،(70)اًمدارىمٓمٜملو ،(3)اًمدارُملو

                                                 

 [.2سمرىمؿ ] ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ( (7

 [.1222سمرىمؿ ] ُمسٜمد أمحد( (4

 [.222سمرىمؿ ] صحٞمح اًمبخ٤مري( (9

 [.002سمرىمؿ ] صحٞمح ُمسٚمؿ( (2

 [ ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٚمٛم٦م ُمـ همػم اًمزي٤مدة.7747سمرىمؿ ] يب داوودأؾمٜمـ ( (2

 [.249سمرىمؿ ] ضم٤مُمع اًمؽمُمذي( (0

ـ اًمٜمس٤مئل سمرىمؿ ]( (1  [.7293[ و]7292اًمٙمؼمى سمرىمؿ ] ٤مئلؾمٜمـ اًمٜمس[ و271[ و]272ؾمٜم

 [.033سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف( (2

 [.7444سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمدارُمل( (3

 [ ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٚمٛم٦م ُمـ همػم اًمزي٤مدة.2سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل( (70

[ وومٞمف رواي٦م إقمرج وقمٓمـ٤مء سمــ يسـ٤مر وسمنـ سمــ ؾمـٕمٞمد 7029سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل( (77

 ٛمٞمٕمٝمؿ قمـ أيب هريرة. ـضم

 أيب داوود اًمٓمٞم٤مًمزذم ُمسٜمد  قمٚمٞمٝم٤م أىمػ مل( (74
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ُمتقهنؿ ذم و أؾم٤مٟمٞمد اجلٛمٞمع ىمد ذيمرُت و همػمه٤مو ،(7)أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي

٤م ذًمؽ اًمراوي زي٤مدهتإصؾ ًمٞمس ذم رء ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ اًمٚمٗمٔم٦م اًمتل اٟمٗمرد سم

 اعمجٝمقل اعمٜمٙمر احلدي٨م.

وؾمٚمؿ  وآًمف ٚمٞمفى احلدي٨م قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قموَ ويمذًمؽ رَ 

 .سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمدون شمٚمؽ اًمزي٤مدة أيْم٤ماقمبداهلل و قم٤مئِم٦مُ 

 ،(9)وُمسٚمؿ  ،(4)ٛمدـومحدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م رواه أطم

 ، (1) واًمٓمح٤موي ، (0)واسمـ اجل٤مرود ، (2)واسمـ ُم٤مضمف ، (2)واًمٜمس٤مئل

  .(2)واًمبٞمٝم٘مل

 ا  اًمٓمؼمو ،(3)ريض اهلل قمٜمٝمام رواه اسمـ ُم٤مضمفوطمدي٨م اسمـ قمٛمر 

                                                 

 (.7/720) ذح ُمٕم٤م  أصم٤مر( (7

 [.42299ُمسٜمد أمحد سمرىمؿ ]( (4

 [.003صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]( (9

 [.227ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل سمرىمؿ ]( (2

 [.100ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ]( (2

 مل أىمػ قمغم رواي٦م قم٤مئِم٦م قمٜمد اسمـ اجل٤مرود.( (0

 ي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر وذح ُمٕم٤م  أصم٤مر.مل أىمػ قمغم رواي٦م قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمٓمح٤مو( (1

 [.7022سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل( (2

 [.7749سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف( (3
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 .(9) اًمبٞمٝم٘ملو ،(4) اًمدارىمٓمٜملو ،(7)ذم اًمّمٖمػم

 ـْ ُمِ  ن٤مبومًمٗم٤مفمف أو أيْم٤م ـمرق طمديثٝمام (2)ذم إصؾ وىمد ذيمرُت 

احلدي٨م  سم٘مَل و ، ٓ ؿمبٝم٦مو هذا سمٓمالن شمٚمؽ اًمزي٤مدة سمٞم٤مٟم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف

 ( وم٘مد أدريمٝم٤م ، أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمالة ـْ ُمَ  )اًمّمحٞمح اعمتٗمؼ قمٚمٞمف 

 اًم٘مراءةو اؾمؿ عمجٛمقع اًم٘مٞم٤مم ، اًمٕمرف اًمنمقملٜم٤م أهن٤م ذم اًمريمٕم٦م ىمد سمٞمَّ و

أدرك  ـْ ومٛمَ  ، ٞمٜمٝمام ُمـ اجلٚمقسسمُم٤م و اًمسجدشملمو اًمريمقع واًمرومع ُمٜمفو

ومٝمق  ، دريم٤م ًمٚمريمٕم٦ممل يٙمـ ُمُ  إذاو ، دريم٤م ًمٚمريمٕم٦ممل يٙمـ ُمُ  ، سمٕمض ذًمؽ

 احلدي٨م. اذس٘مط آؾمتدٓل هبوم ، همػم ُمدرك ًمٚمّمالة

 
  

                                                 

 [.204سمرىمؿ ] اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم( (7

 [.72سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل( (4

 [.2242سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل( (9

ًمريمٕمـ٦م ٓ ا ٛمنموع ذم أنَّ ـ)سمٞم٤من احلٙمؿ اًمـيِمػم احل٤مومظ اًمُٖماَمري سم٤مٕصؾ إمم يمت٤مسمف ( (2

 .شُمدرك سم٤مًمريمقع(
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 فصل

 (( الركعة بالركوع ندراكأدلة الؼائؾني ب ن  م  )) 

ُمـ طمدي٨م قمبداًمٕمزيز سمـ  (7)واطمتجقا أيْم٤م سمام رواه اًمبٞمٝم٘مل

 إذا ) : وؾمٚمؿ ىم٤مل وآًمف قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ، قمـ رضمؾ ، رومٞمع

وا ٕمتدُّ ٓ شمَ و ، يم٤من ؾم٤مضمدا وم٤مؾمجدوا إذاو ،رايمع وم٤مريمٕمقا اإلُم٤ممو ضمئتؿ

قل ُمٕمٚمو هق أيْم٤م طمدي٨م ؾم٤مىمطو ( مل يٙمـ ُمٕمف اًمريمقع إذا ، سم٤مًمسجقد

 : ـ وضمقه ُمٜمٝم٤مُمِ 

هق وٕمٞمػ يمثػم و 4 ُمـ رواي٦م قمٛمرو سمـ ُمرزوق فأٟم -7

 هق ُمثٚمف ذم اًمْمٕمػو ، ٤ممتاًمراوي قمٜمف حمٛمد سمـ هم٤مًم٥م متو،  إوه٤مم

 يٕمٞمٜمف ذم هذا احلدي٨م أنَّ و ي١ميد ذًمؽو ، أوهؿ ذم احلدي٨مو ، اخلٓم٠مو

اًمذي هق ؿمٞمخ قمٛمرو سمـ  -قمـ ؿمٕمب٦م  ، قمبٞمداهلل سمـ ُمٕم٤مذ رواه قمـ أسمٞمف

 ( مل يدرك اًمّمالة ،مل يدرك اًمريمٕم٦م ـْ ُمَ  ) : وم٘م٤مل ذم ُمتٜمف -ومٞمف ُمرزوق

ًمٙمـ قمٛمرو سمـ ُمرزوق و ، هذا اًمٚمٗمظ ُمقاومؼ ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦مو

                                                 

صمٜم٤م طمد ، أظمؼم  حمٛمد سمـ أمحد سمـ سم٤مًمقيف [ :4203اًمٙمؼمى سمرىمؿ ]سٜمـ ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ذم اًم( (7

قمــ  ، قمـ قمبداًمٕمزيز سمـ رومٞمع ، ؿمٕمب٦م ٟم٤مأٟمب٠م ، طمدصمٜمل قمٛمرو سمـ ُمرزوق ، حمٛمد سمـ هم٤مًم٥م

 ..(..صمؿ إذا ضمئتؿ واإلُم٤مم رايمع) : ؾمٚمؿ  ىم٤ملآًمف ورضمؾ قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و
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ف ًمٔمٜم   ف ومٞمفومتٍمَّ  ، قمبٞمداهلل سمـ ُمٕم٤مذ فُمـ ؿمٕمب٦م يمام ؾمٛمٕمف ُمٜمؾمٛمٕمف 

حٛمد سمـ ـُم فووهؿ ذم ذًمؽ هق أو اًمراوي قمٜم ، ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد أنَّ 

أُم٤م اعمتـ وم٤مٟمف  4 واإلؾمٜم٤مد حلدي٨م ُمْمٓمرب ذم اعمتـا ُمٜمٝم٤م أنَّ و ،هم٤مًم٥م

 : روي سم٠مًمٗم٤مظ

يم٤من  نْ إو ، رايمع وم٤مريمٕمقا اإلُم٤ممو ضمئتؿ إذا ):  الؾػظ األول

ـْ و،  ؾم٤مضمدا وم٤مؾمجدوا  .( ُمٕمف ريمقع ٓ شمٕمتدوا سم٤مًمسجقد ُم٤م مل يٙم

مه٤م و (مل يدرك اًمّمالة  ، مل يدرك اًمريمٕم٦م ـْ ُمَ ):  الؾػظ الثاين

 (7) قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل.

ومٚمٞمٙمـ ، وضمد  ىم٤مئام أو رايمٕم٤م أو ؾم٤مضمدا  ـْ ُمَ  ) : ظ الثالثالؾػ

رواه اسمـ أيب و ،(4)ّمقرٜمُمرواه ؾمٕمٞمد سمـ  ( ُمٕمل قمغم احل٤مل اًمتل أٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م

سمـ رومٞمع قمـ رضمؾ ُمـ اًمٗمٔمف قمـ قمبداًمٕمزيز و سمسٞم٤مق ُمٗمن ُمبلم (9)ؿمٞمب٦م

وؾمٚمؿ أٟمف ؾمٛمع  وآًمفأهؾ اعمديٜم٦م ُمـ إٟمّم٤مر قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

هذا اًمذي  ـْ ُمَ  : ومٚمام ومرغ ُمـ صالشمف ىم٤مل ، هق ؾم٤مضمدوؾ ظمٗمؼ ٟمٕم

 : ىم٤مل ؟ ومام صٜمٕم٧م : ىم٤مل،  ي٤مرؾمقل اهلل ٤مأٟم : ىم٤مل ؟ ؾمٛمٕم٧م ظمٗمؼ ٟمٕمٚمف

                                                 

 [.4270[ واحلدي٨م اًمث٤م  سمرىمؿ ]4203سمرىمؿ ]احلدي٨م إول شم٘مدم ( (7

 .ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقرذم  مل أىمػ قمٚمٞمف( (4

 [.4007سمرىمؿ ]ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ( (9
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 4ٓ شمٕمتدوا هب٤مو ومٝمٙمذا وم٤مصٜمٕمقا : وم٘م٤مل ، ا ومسجدتوضمدشمؽ ؾم٤مضمدً 

ومٚمٞمٙمـ ُمٕمل قمغم طم٤مًمتل اًمتل أٟم٤م ، ا ٤م أو ؾم٤مضمدً ـ٤م أو ىم٤مئٛمً وضمد  رايمٕمً  ـْ ُمَ 

 قمٚمٞمٝم٤م.

 ٌض ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٕمرُّ و رواي٦م ُمٗمنة ُمبٞمٜم٦م ُمٍمطم٦م سم٤معمرادومٝمذه اًم

 ـْ ٟمام هق ُمِ إذيمر اًمريمقع  قمغم أنَّ  ومدلَّ  ، ًمريمقع يمام ذم إظمرىًمذيمر ا

وأصؾ احلدي٨م طمج٦م قمغم  ، ومهفو شمٍمف اًمراوي اًمْمٕمٞمػ

 اجلٛمٝمقر ٓ هلؿ .

 : وأُم٤م آوٓمراب ذم اًمسٜمد

 ز سمـ قمـ قمبداًمٕمزي ، قمـ ؿمٕمب٦م)  : قمٛمرو سمـ ُمرزوق ي٘مقل نَّ ٢موم

 (.  وؾمٚمؿ وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمفقمـ اًمٜمبل  ، قمـ رضمؾ ، رومٞمع

 رومٞمعقمـ قمبداًمٕمزيز سمـ  ، قمـ ؿمٕمب٦م) : وقمبٞمداهلل سمـ ُمٕم٤مذ ي٘مقل 

 .ٕمرف يمام ىم٤مل اًمذهبلقمبداًمٕمزيز هذا جمٝمقل ٓ يُ و ( اعمٙمل

 قمـ  ، قمـ قمبداًمٕمزيز سمـ رومٞمع)  : وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ي٘مقل ذم روايتف

 (.  أٟم٤مس ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م

 ( أهؾ اعمديٜم٦م ُمـ إٟمّم٤مر ـْ قمـ رضمؾ ُمِ )  : ـ ؿمٞمب٦م ي٘مقلواسم. 

 ؿمٞمخف.و ومٝمذا اوٓمراب ذم شمٕمٞملم اًمراوي وواًمده
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يمام شم٘متْمٞمف و ، ح سمف اًمبٞمٝم٘ملاحلدي٨م ُمرؾمؾ يمام سَّ  وُمٜمٝم٤م أنَّ 

وم٤محلدي٨م ُمع ، رؾم٤مًمف ومت٤مسمٕمٞمف جمٝمقل ٓ يٕمرف إُمع و شمٚمؽ اًمرواي٤مت

٤مر ومْمال قمـ قمـ درضم٦م آقمتباوٓمراسمف ؾم٤مىمط و يمثرة هذه اًمٕمٚمؾ

 ًمٙم٤من ُمٕم٤مرو٤م سمام هق أىمقى ُمٜمف ؾمٜمدا ، وًمق ومروٜم٤م صحتف . آطمتج٤مج

هق وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م قمغم اًمٕمٛمقم ُمع إدًم٦م و ، أسح دًٓم٦مو

وؾمٚمؿ أسم٤م  وآًمف ًمٙم٤من ُمٜمسقظم٤م هب٤م وم٘مد أُمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمفو ، أشمٞم٦م

سمٗم٤محت٦م ٓ إرج ومٞمٜم٤مدي ذم اًمٜم٤مس أٟمف ٓ ىمراءة أن خَي ريض اهلل قمٜمف هريرة 

ومٞمٙمقن أُمر اًمٜمبل  ، اإلؾمالمُمت٠مظمر ريض اهلل قمٜمف أسمق هريرة و ، اًمٙمت٤مب

اًمّمالة ومرو٧م و ، ٦م اًمس٤مسمٕم٦مٜمَ وؾمٚمؿ سمذًمؽ سمٕمد اًمَس  وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف

ومٝمق  ، سمٛمٙم٦م ومٙمؾ طمدي٨م يرد ومٞمف ُم٤م يقهؿ ؾم٘مقط اًمٗم٤محت٦م قمـ اعمّمكم

ي٤مدة زو اًمقضمقب ُمت٠مظمر ٕنَّ  4 ال ؿمؽ ُمٜمسقخ سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمقضمب٦م هل٤مسم

اًمراوي ريض اهلل قمٜمف ي١ميده يمقن أيب هريرة و قمغم اًمؼماءة إصٚمٞم٦م

أٟمف ٓ سمد ُمـ و ،اًمريمٕم٦م ٓ شمدرك سم٤مًمريمقع ح سم٠منَّ يٍم   ، ًمقضمقب اًمٗم٤محت٦م

 .اإلُم٤ممدراك اًمٗم٤محت٦م ُمع إ
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 صلف

 ((ك الركوع من الركعة األخرة يوم اجلؿعةادر))مـاقشة إ 

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ و ،(7)ؾمح٤مق اًمِمػمازي ذم اعمٝمذبإواطمت٩م أسمق 

ريض اهلل قمٜمف روى قمـ أيب هريرة سمحدي٨م يُ  ،(4)اًمراومٕمل ذم ذح اًمقضمٞمز

أدرك اًمريمقع ُمـ  ـْ ُمَ  ) : وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل وآًمف قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف

ُمـ مل يدرك و ، ومٚمٞمْمػ هل٤م أظمرى ، اًمريمٕم٦م إظمػمة يقم اجلٛمٕم٦م

سمؾ ،  سمف الم اعمحت٩مُّ يُ  ، هق طمدي٨م ؾم٤مىمطو ( ومٚمٞمتؿ اًمٔمٝمر أرسمٕم٤م ،اًمريمقع

ـْ ٕمْ سمُ و ، شمٜم٤مىمْمٝمؿو هت٤موم٧م اًمٗم٘مٝم٤مء ـْ يراده ُمِ إ ،  احلدي٨مُمٕمروم٦م  دهؿ قم

وم٘م٤مل 4  خمرضمق أطم٤مدي٨م اًمث٤م و،  ىمد ٟمص قمغم وٕمٗمف ؿم٤مرح إولو

ورواه ،  ٗمظ همري٥مٚمهذا احلدي٨م هبذا اًم) : عي ذم اعمجٛمققواًمٜم

، ـ اجلٛمٕم٦م ريمٕم٦م ـ أدرك ُمِ ُمَ ]ًمٗمٔمف و وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مداًمدارىمٓمٜمل 

 (9)( [صغم اًمٔمٝمر أرسمٕم٤م ، ٤مأدريمٝمؿ ضمٚمقؾًم  نْ ٢موم ، ظمرىًمٞمٝم٤م أإومٚمٞمّمؾ 

 ؾمح٤مق.إاًمٜمقوي مل ي٘مػ قمٚمٞمف سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي أورده أسمق  نَّ ٠مويم

                                                 

 (.7/710) اعمٝمذب( (7

 (.2/279) ومتح اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز( (4

 (.2/472ذح اعمٝمذب ) اعمجٛمقع( (9
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ختري٩م  ـْ اعمختٍم ُمِ  (7)وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص احلبػم

ختري٩م أطم٤مديثف و أطم٤مدي٨م ذح اًمراومٕمل ًمٚم٘م٤ميض قمز اًمديـ سمـ مج٤مقم٦م

ومظ هاج اًمديـ سمـ ًمٚمح٤مو اًمبدر اًمزريمٌمو ٕيب أُم٤مُم٦م سمـ اًمٜم٘م٤مش

ًمريمٕم٦م إظمػمة يقم أدرك اًمريمقع ُمـ ا ـْ ُمَ ]طمدي٨م  : ) اعمٚم٘مـ ُم٤م ٟمّمف

طمدي٨م  ـْ ُمِ  (4)احلدي٨م رواه اًمدارىمٓمٜمل[ ًمٞمٝم٤م أظمرىإومٚمٞمْمػ  ، اجلٛمٕم٦م

ـْ ، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ي٤مؾملم سمـ ُمٕم٤مذ  ـْ ،  ؾمٕمٞمد قم  ؾمٕمٞمد وذم رواي٦م ًمف قم

يمٕم٦م ومٚمػميمع أدرك ر إذا]سمٚمٗمظ ريض اهلل قمٜمف أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة و

ي٤مؾملم و [ومٚمٞمّمؾ أرسمع ريمٕم٤مت، مل يدرك ريمٕم٦م  نْ إو، ًمٞمٝم٤م أظمرىإ

ُمـ طمدي٨م ؾمٚمٞمامن سمـ أيب  ورواه اًمدارىمٓمٜمل أيْم٤م وٕمٞمػ ُمؽموك.

قمـ ؾمٕمٞمد وطمده سمٚمٗمظ اعمّمٜمػ ،  قمـ اًمزهري،  قٓ داوود اخل

قمـ ، ُمـ ـمريؼ ص٤مًمح سمـ أيب إظمرض وؾمٚمٞمامن ُمؽموك. و .ؾمقاء

ورواه . ص٤مًمح وٕمٞمػو ٟمحق إول قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م وطمده ،اًمزهري 

                                                 

  (.4/20)اًمتٚمخٞمص احلبػم ( (7

إذا أدرك أطمديمؿ اًمريمٕمتلم ُمـ يـقم اجلٛمٕمـ٦م )( 2ًمٗمٔمف قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ ]( (4

وإذا أدرك ريمٕم٦م ومٚمػميمع إًمٞمٝم٤م أظمرى ومـ٢من مل يـدرك ريمٕمـ٦م ومٚمٞمّمـؾ ، وم٘مد أدرك اجلٛمٕم٦م 

 (.أرسمع  ريمٕم٤مت
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ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس و سمـ زيداأؾم٤مُم٦م و ُمـ طمدي٨م إوزاقمل (7)احل٤ميمؿ

ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ  (4)فورواه اسمـ ُم٤مضم وص٤مًمح سمـ أيب إظمرض.

قمـ اسمـ أيب ذئ٥م يمٚمٝمؿ قمـ اًمزهري قمـ أيب  -هق ُمؽموك و - طمبٞم٥م

 ـْ أدرك ُمِ  ـْ ُمَ  )ؾمٕمٞمد قمـ أيب هريرة سمٚمٗمٔمف و ؾمٚمٛم٦م زاد اسمـ أيب ذئ٥م

ُمـ  (9)ورواه اًمدارىمٓمٜمل ( وم٘مد أدرك اًمّمالة ، صالة اجلٛمٕم٦م ريمٕم٦م

اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمبداًمرازق سمـ قمٛمر و رواي٦م احلج٤مج سمـ أرـم٤مة

 : مل يذيمروا يمٚمٝمؿ اًمزي٤مدة اًمتل ومٞمف ُمـ ىمقًمفوقمـ أيب هريرة يمذًمؽ 

دراك ٢موٓ ىمٞمدوه سم (ُمـ مل يدرك اًمريمٕم٦م إظمػمة ومٚمٞمّمؾ اًمٔمٝمر أرسمٕم٤مو)

ـمرق هذا احلدي٨م رواي٦م إوزاقمل قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ  وأطمسـ اًمريمقع.

 وىمد ىم٤مل اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف أهن٤م يمٚمٝم٤م ُمٕمٚمقًم٦م.،  س اًمقًمٞمدٞمشمدًم

ٟمام 4 إ حلدي٨مٓ أصؾ هلذا ا) : سمٞمفأقمـ  (2)وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ

وذيمر اًمدار ىمٓمٜمل  ( أدرك ُمـ اًمّمالة ريمٕم٦م وم٘مد أدريمٝم٤م ـْ ُمَ  )اعمتـ 

                                                 

 [.7013[ و]7012[ و]7011ُمستدرك احل٤ميمؿ سمرىمؿ ]( (7

 [.7747سمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ]ؾمٜمـ ا( (4

  [.4و7( سمرىمٛمل ]4/70) ىمٓمٜملراؾمٜمـ اًمد( (9

 (.7/409) قمٚمؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ( (2
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ـ أدرك ُمـ اًمّمالة اًمّمحٞمح ُمَ ) :ىم٤ملو (7)آظمتالف ومٞمف ذم قمٚمٚمف

وًمف ـمريؼ أظمرى همػم ـمريؼ  اهلل أقمٚمؿ.و يمذا ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكمو( ريمٕم٦م

ُمـ طمدي٨م داوود سمـ أيب هٜمد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ  (4)اًمزهري رواه اًمدارىمٓمٜمل

 .(9)هق وٕمٞمػو ومٞمف حيٞمك سمـ راؿمد اًمؼمداقملو ،٥م قمـ أيب هريرةاعمسٞمَّ 

ىمد روى قمـ حيٞمك  [حمٗمقظطمديثف همػم ] :(2)وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ

 هق أؿمبف سم٤مًمّمقاب.و سمـ ؾمٕمٞمد أٟمف سمٚمٖمف قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ىمقًمفا

 -هق ُمؽموك و - أيْم٤م قمـ ـمريؼ قمٛمر سمـ ىمٞمس (2)ورواه اًمدارىمٓمٜمل

ذم اًمب٤مب قمـ اسمـ قمٛمر و ؾمٕمٞمد مجٞمٕم٤م قمـ أيب هريرةو قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م

طمدصمٜمل  ، ُمـ طمدي٨م سم٘مٞم٦م  (2)اًمدارىمٓمٜملو  (1)فاسمـ ُم٤مضمو  (0)رواه اًمٜمس٤مئل

                                                 

 (.3/472) لدارىمٓمٜماًمقمٚمؾ ( (7

 [.79( سمرىمؿ ]4/74) لدارىمٓمٜمؾمٜمـ اًم( (4

. يٕمتؼم سمف صـقيٚمح : رىمٓمٜملاوىم٤مل اًمد ، وٕمٞمػ : وىم٤مل اًمٜمس٤مئل ، ًمٞمس سمٌمء : ىم٤مل حيٞمك( (9

 (9/732اٟمٔمر شمرمجتف ذم اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي )

 (.3/470) قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل( (2

 [.2( سمرىمؿ ]4/77)دارىمٓمٜمل ؾمٜمـ اًم( (2

 [.7220اًمٙمؼمى سمرىمؿ ] ٜمس٤مئلؾمٜمـ اًم( (0

 [.7749سمرىمؿ ] سمـ ُم٤مضمفؾمٜمـ ا( (1

 [.74( سمرىمؿ ]4/74)دارىمٓمٜمل ؾمٜمـ اًم( (2
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أدرك ريمٕم٦م  ـْ ُمَ  )يقٟمس سمـ يزيد قمـ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف رومٕمف 

 ( ىمد مت٧م صالشمفو ًمٞمٝم٤م أظمرىإومٚمٞمْمػ ، ُمـ صالة اجلٛمٕم٦م أو همػمه٤م 

اًمدارىمٓمٜمل شمٗمرد سمف و ىم٤مل اسمـ أيب داوود ( وم٘مد أدرك اًمّمالة) ذم ًمٗمظ و

 هذا ظمٓم٠م ذم : قمـ أسمٞمف  (7)وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ .سم٘مٞم٦م قمـ يقٟمس

ٟمام هق قمـ اًمزهري قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة إو ؾمٜم٤مداإلو اعمتـ

 ـْ ُمِ ] : وأُم٤م ىمقًمف [ـ أدرك ُمـ اًمّمالة ريمٕم٦م وم٘مد أدريمٝم٤مُمَ ]ُمرومققم٤م 

ومٗمٞمف شمدًمٞمسف ، ـ وهؿ سم٘مٞم٦م ؾمٚمؿ ُمِ  نْ إ : ىمٚم٧م ومقهؿ. [صالة اجلٛمٕم٦م

ٝم٤م اسمـ طمب٤من ذم ًمف ـمريؼ أظمرى أظمرضمو ٕٟمف قمٜمٕمـ ًمِمٞمخف 4 اًمتسقي٦م

، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، سمراهٞمؿ سمـ قمٓمٞم٦م اًمتٖمٚمبل طمدي٨م إُمـ  (4)اًمْمٕمٗم٤مء

يم٤من هِمٞمؿ و ، سمراهٞمؿ ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمداإو] : قمـ اًمزهري سمف ىم٤مل

رواه يٕمٞمش سمـ و هق طمدي٨م ظمٓم٠مو [أطم٤مدي٨م ٓ أصؾ هل٤م يدًمس قمٜمف

قمـ اسمـ ، قمـ ٟم٤مومع ، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد  ٟمٛمر ،قمـ قمبداهلل سمـ  ، ٝمؿاجلَ 

صقب و ؾ آظمتالف ومٞمفذيمر ذم اًمٕمٚمو قمٛمر أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل

 يمالم احل٤مومظ..اهـ (وىمٗمف

                                                 

 [.237( سمرىمؿ ]7/714) قمٚمؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ( (7

 .٦مقمٓمٞم إسمراهٞمؿ سمـ( شمرمج٦م 7/702يمت٤مب اعمجروطملم ٓسمـ طمب٤من )( (4
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 قمٚمٛم٧م هذا وم٤محلدي٨م اًمّمحٞمح هق ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف إذا

زاد  (وم٘مد أدرك اًمّمالة، ـ اًمّمالة ريمٕم٦م أدرك ُمِ  ـْ ُمَ ): وؾمٚمؿ  وآًمف

وم٘مد ، أدرك ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م  ـْ ومٛمَ  ، ـ اًمّمالةاجلٛمٕم٦م ُمِ و ) قمٜمده ـْ اًمزهري ُمِ 

ُم٤م إو،  اإلهمرابُم٤م سم٘مّمد إ 4 ومرواه اًمْمٕمٗم٤مء قمٜمف ُمرومققم٤م ( أدريمٝم٤م

ذم اجلٛمٕم٦م ضم٤مًمس٤م وم٤مٟمف  اإلُم٤ممـ أدرك ُمَ  عمٕم٤مرض اًم٘م٤مئؾ ُمـ إئٛم٦م سم٠منَّ 

يمؾ ذًمؽ ٓ أصؾ ًمف ذم و،  يٙمقن ُمدريم٤م ًمٚمجٛمٕم٦مو يّمكم ريمٕمتلم وم٘مط

ؾمٚمؿ يمام ٟمص قمٚمٞمف احلٗم٤مظ اسمـ و وآًمفاعمرومقع قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 ػمهؿ .همو اًمبٞمٝم٘ملو اًمدارىمٓمٜملو اسمـ طمب٤منو أيب طم٤مشمؿ

 ؾمٗمٞم٤منو احلدي٨م رواه قمـ اًمزهري ُم٤مًمؽ ويقوح ذًمؽ أنَّ 

 قمبداًمقه٤مبو ؿمٕمٞم٥مو قمبٞمداهلل سمـ قمٛمرو يقٟمسو إوزاقملو ُمٕمٛمرو

 هؿ صم٘م٤مت أصح٤مب اًمزهريو اسمـ ضمري٩مو حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمدو اسمـ اهل٤مدو

 اجلٛمٕم٦م ف ًمٗمظومٚمؿ يذيمر واطمد ُمٜمٝمؿ ومٞم ،أؾم٤مـملم اًمرواي٦مو طمٗم٤مظ اًمدٟمٞم٤مو

ًمق ظم٤مًمٗمٝمؿ واطمد و ٗم٤مء ومرووه سمٚمٗمظ اجلٛمٕم٦مظم٤مًمٗمٝمؿ اًمْمٕمو ٓ اًمريمقعو

، ُمـ ه١مٓء حلٙمؿ ًمف قمٚمٞمٝمؿ ومٙمٞمػ سم٤مشمٗم٤مق مجٞمٕمٝمؿ قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمْمٕمٗم٤مء 

 صمؿ ه١مٓء اًمْمٕمٗم٤مء ىمد اشمٗم٘مقا أيْم٤م قمغم روايتف سمذيمر اًمريمٕم٦م ُمـ اجلٛمٕم٦م

ُمـ ) وم٘م٤مل قمـ اًمزهري قٓ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أيب داوود اخلاٟمٗمرد و
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 (ًمٞمٝم٤م أظمرىإػمة يقم اجلٛمٕم٦م ومٚمٞمْمػ ًمريمٕم٦م إظمأدرك اًمريمقع ُمـ ا

وٕمٗمف و .شمريمقهو وٕمٗمف إئٛم٦م :  (7)ؾمٚمٞمامن سمـ أيب داوود ىم٤مل اًمبٞمٝم٘ملو

ٓ  : (2)ىم٤مل اسمـ طمب٤منو ، (9)وىم٤مل اًمبخ٤مري ُمٜمٙمر احلدي٨م .(4)أسمق طم٤مشمؿ

  ُمٜمٙمر احلدي٨م. : ىم٤مل إزديو ، ًمٞمس رء: ىم٤مل أمحد و ، حيت٩م سمف

 ،قمغم ذيمره سمذًمؽ اًمٚمٗمظ مل يثب٧مو وُمع هذا وم٤موٓمرب ذم روايتف

 (2)ومرواه اًمدارىمٓمٜمل ظمقاٟمف اًمْمٕمٗم٤مء.ُمرة سمٚمٗمظ إو سمؾ رواه ُمرة يمذًمؽ

أدريم٧م  إذا )ًمٗمٔمف و قمـ اًمزهري سمف فُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ أسمٞم

وم٤مشمتؽ  نْ إو ، ًمٞمٝم٤م ريمٕم٦مإ ومّمؾ  ، اًمريمٕم٦م إظمػمة ُمـ صالة اجلٛمٕم٦م 

 هذا احلدي٨م أنَّ  ـْ ُمِ  نومب٤م ( اًمٔمٝمر أرسمع ريمٕم٤مت ومّمؾ  ، اًمريمٕم٦م إظمػمة 

ومْمال ، آقمتب٤مر و ٓ يّمٚمح ًمٚمٙمت٤مسم٦مو،  هذا احلدي٨م سم٤مـمؾ ٓ أصؾ ًمف

 إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م. ٦ماؾمت٘مالٓ ومٙمٞمػ ُمع ُمٕم٤مروآطمتج٤مج  ـقم

                                                 

 (.70/90) بٞمٝم٘ملؾمٜمـ اًم( (7

 .(4/71اٟمٔمر شمرمجتف ذم اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي )( (4

 .(4/221اٟمٔمر شمرمجتف ذم اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )( (9

 .(7/992اٟمٔمر شمرمجتف ذم اعمجروطملم )( (2

 [.70( سمرىمؿ ]4/74)دارىمٓمٜمل ؾمٜمـ اًم( (2
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 فصل

 (( لقل ادسللةدمـاقشة ابن قدامة يف )) 

 سم٘مقًمف ًم٘مقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف (7)اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل اطمت٩مو

 ، رواه أسمق داوود ( أدرك اًمريمقع وم٘مد أدرك اًمريمٕم٦م ُمـ ) : ؾمٚمؿوآًمف و

ن احلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ ٓ وضمقد ًمف ذم ؾمٜمـ أيب ٢موم 4 ر ىمبٞمحوهذا هتقُّ 

 إممضمئتؿ  إذا )  (4)ٟمام اعمقضمقد قمٜمد أيب داوودإو ، داوود وٓ ذم همػمه

أدرك  ـْ ُمَ و ، ٓ شمٕمدوه٤م ؿمٞمئ٤مو ٟمحـ ؾمجقد وم٤مؾمجدواو اًمّمالة

ُمع ذًمؽ و،  اًمريمقعو سملم اًمريمٕم٦م ومرٌق و ( اًمريمٕم٦م وم٘مد أدرك اًمّمالة

 ومٝمق طمدي٨م وٕمٞمػ ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف يمام سمٞمٜم٤مه.

 فصل

 يب بؽرة ]زادك اهلل حرصا وال تعد[ ((أحديث مـاقشة )) 

طمدي٨م أيب سمٙمرة أٟمف  ـْ همػمه ُمِ و (9)واطمتجقا سمام رواه اًمبخ٤مري

 هق رايمع ومريمع ىمبؾ أنْ و وؾمٚمؿ وآًمفاًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  إمماٟمتٝمك 

                                                 

 (.7/432ُمٖمٜمل اسمـ ىمداُم٦م )( (7

 [.239سمرىمؿ ] ؾمٜمـ أيب داوود( (4

 [.120صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (9
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 : وؾمٚمؿ وم٘م٤مل وآًمفٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ًمومذيمر ذًمؽ ، اًمّمػ  إمم َؾ ِّم يَ 

ٛمدة اجلٛمٝمقر ومٞمام وهذا احلدي٨م هق قمُ (  ٓ شمٕمدو زادك اهلل طمرص٤م )

 : ًمقضمقه فوٓ دًمٞمؾ هلؿ ومٞم، ًمٞمف إذهبقا 

مل و سمتٚمؽ اًمريمٕم٦م اقمتدَّ أٟمف مل يرو قمـ أيب سمٙمرة أٟمف :  أحدها

ٓ شمٕمد  ) : أٟمف ىم٤مل وؾمٚمؿ وآًمفوٓ قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  ، يٕمده٤م

ـ إدًم٦م ٚمؿ ُمِ ىمد قمُ و ، سمؾ ذًمؽ ُمسٙمقت قمٜمف ذم هذه اًمرواي٦م ( اًمريمٕم٦م

 ووضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م، إظمرى وضمقب ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مت ًمٚمٛمسبقق 

اًمٜمبل صغم اهلل  ؾمالمومبال ؿمؽ ىم٤مم أسمقسمٙمرة سمٕمد  ،ة ذم اًمّمالاًم٘مٞم٤مم و

٤م مل يتٕمرض ًمف يٙمقن هذا رضوريو وم٘م٣م ُم٤م وم٤مشمف  ، وؾمٚمؿ وآًمفقمٚمٞمف 

 ، ًمٞمف أصالإومب٤من أٟمف ٓ دًٓم٦م ومٞمف قمغم ُم٤م ذهبقا  ، ٕٟمف ُمٕمٚمقم 4 اًمراوي

ؿ أسمقسمٙمرة ُمع اًمٜمبل صغم ومسٚمَّ )  : ٟمام يم٤من يٙمقن دًمٞمال ًمق ىم٤مل اًمراويإو

ه اًمٜمبل صغم آور، مل ي٘مؿ ًم٘مْم٤مء شمٚمؽ اًمريمٕم٦م و ، وؾمٚمؿ وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

دمزئؽ وٓ  ) : ىم٤مل ًمف أو (ي٠مُمره سم٘مْم٤مئٝم٤م  ومل وؾمٚمؿ وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

، ُمـ ذًمؽ ذم احلدي٨م  ئ٤ممل يذيمر ؿمٞم إذاو ( جي٥م قمٚمٞمؽ ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مشمؽ

 ستدل سمف قمغم ُم٤م ًمٞمس ُمذيمقرا ومٞمف.ومال يٛمٙمـ أن يُ 



 

 

 

 

 

  نفث الروع بأنَّ الركعة ال ُتدرك بالركوع

 

 

 

 

    
 

 

 
82 

 ، ًمٞمس ذم ضمقاسمف أٟمف اقمتد سم٤مًمريمقع قمـ اًم٘مٞم٤ممو ) : ىم٤مل اًمبخ٤مري

پ  پ   چ : شمٕم٤مممىم٤مل اهلل  4 اًمسٜم٦مو اًم٘مٞم٤مم ومرض ذم اًمٙمت٤مبو

ؾمقرة ) چٻ  ٻ  پ  پ  چ: ىم٤مل و [(492رة ]اًمب٘مؾمقرة ) چپ

ن مل ٢موم 4 ٤مـىم٤مئٛمً  صؾ  ] : وىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ [(0اعم٤مئدة ]

 .(4)( (7) [شمستٓمع وم٘م٤مقمدا

ٕٟمف ًمٞمس 4 ٓ طمج٦م هلؿ ومٞمف أصال  ) : ىم٤مل اسمـ طمزم ذم اعمحغمو

 .(9) ( أٟمف مل ي٘مْمٝم٤م ومس٘مط شمٕمٚم٘مٝمؿ سمف مجٚم٦مو،  سمتٚمؽ اًمريمٕم٦م أومٞمف أٟمف اضمتز

 4ًمٞمفإًمٞمس ذم احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم ُم٤م ذهبقا  ) : وىم٤مل اًمِمقيم٤م 

واًمدقم٤مء ًمف  ،  ًمٞمٜم٤م أٟمف اقمتد هب٤مإٜم٘مؾ مل يُ  سم٤مإلقم٤مدةٕٟمف يمام مل ي٠مُمره 

 ، ُم٠مُمقر سمف اإلُم٤ممٕن اًمٙمقن ُمع  4 سم٤محلرص ٓ يستٚمزم آقمتداد هب٤م

 إذا)ثف يمام ذم طمدي ، ؾمقاء يم٤من اًمٌمء اًمذي يدريمف اعم١مشمؿ ُمٕمتدا سمف أم ٓ

أظمرضمف  (ٓ شمٕمدوه٤م ؿمٞمئ٤مو ٟمحـ ؾمجقد وم٤مؾمجدواو اًمّمالة إممضمئتؿ 

أسم٤م  كىمد هنوؾمٚمؿ  وآًمفاًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  همػمه قمغم أنَّ و أسمق داوود

                                                 

ـْ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم ريض اهلل قمٜمف7000صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7  .[ ُِم

 .(9/700اٟمٔمر قمقن اعمٕمبقد )( (4

 .(9/422اعمحغم ٓسمـ طمزم )( (9
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وم٤مٓطمتج٤مج سمٌمء ىمد هنك قمٜمف ٓ ، ُمثؾ ذًمؽ  إممسمٙمرة قمـ اًمٕمقد 

 .(7) (يّمح

وىمقل اًمراومٕمل ذم اًمنمح اًمٙمبػم قم٘م٥م طمدي٨م أيب   : ىمٚم٧م

ٟمام إو،  ًمٞمس هق ُمـ مت٤مم احلدي٨م (4)( ووىمٕم٧م ريمٕم٦م ُمٕمتدا هب٤م ) : سمٙمرة

يمام  ، قمٛمؾ همػمه سمفو ٗمٝمٛمف ُمـ احلدي٨م٤م سمحس٥م ُم٤م يَ ىم٤مل ذًمؽ شمٗم٘مٝمً 

: ٤مديثف وم٘م٤مل قمٜمد ذيمره هلذا احلدي٨مٟمص قمغم ذًمؽ احل٤مومظ ذم ختري٩م أطم

ومٝمق ُمـ يمالم اعمّمٜمػ [ آظمره إممووىمٕم٧م : ]ُمتٗمؼ قمٚمٞمف دون ىمقًمف )

ىمع ًمٚمٜمقوي ذم ذح و يمذًمؽ (ُمتٗمؼ قمٚمٞمف)حل٤مومظ وىمقل ا (9)(ىم٤مًمف شمٗم٘مٝم٤م

 ومراد اًمبخ٤مري.أسمؾ احلدي٨م ُمـ  هق وهؿٌ و اعمٝمذب

ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  نَّ )إ : حٞماح اعمّم٤مسموأُم٤م ىمقل سمٕمض ذَّ 

،  قم٤مدةـ اإليمن اًمٕملم ُمِ و روى سمْمؿ اًمت٤مء [دٕمِ شمُ  ٓو] : وؾمٚمؿ وآًمف

4 دة اعم٘مٚم  اًمتل يبدهي٤م آطمتامٓت و ـ حتريػ اًمٙمالم قمـ ُمقاوٕمفومٛمِ 

ٓ ورع ًمف ذم و ًمٜمٍمة ُمذاهبٝمؿ ومٞمْمٞمٗمٝم٤م ُمـ ٓ قمٚمؿ ًمف سم٤محلدي٨م

ؾمقرة ) چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ اًمرواي٦م إمماًمٙمالم قمٚمٞمف 

                                                 

 .(4/424ٟمٞمؾ إوـم٤مر )( (7

 .(2/271ومتح اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز )( (4

 (.4/27شمٚمخٞمص احلبػم )( (9
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 ، وؾمٚمؿ وآًمفاًمٙمذب قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  ـْ ٕٟمف ُمِ  [(72اًمٜمقر ]

اًمرواي٤مت يمٚمٝم٤م  وم٘مد ٟمص احلٗم٤مظ قمغم أنَّ  ، شمنميع ُم٤م مل ي٠مذن اهلل سمفو

وورد  ، قدةُمـ اًمٕمَ  -وؿ اًمٕملم و سمٗمتح اًمت٤مء -قمغم رواي٦م اًمٚمٗمظ ُمتٗم٘م٦م 

 (7)اإلُم٤ممذم سمٕمض ـمرق احلدي٨م قمٜمد اًمبخ٤مري ذم اًم٘مراءة ظمٚمػ 

صؾ ُم٤م  ) :طم٦م سمذًمؽ وهل ىمقًمفزي٤مدة ُمٍم   (9)همػممه٤مو (4)اًمٓمؼما و

 .( اىمض ُم٤م ؾمب٘مؽو أدريم٧م

ريض سمسٜمد طمسـ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة  (2)٤مويحوروى اًمٓم

ومال يريمع دون اًمّمػ ، طمديمؿ اًمّمالة أشمك أ إذا )ققم٤م ُمروماهلل قمٜمف 

شمٕمقد عمثؾ ُم٤م  ومٝمذا هنل ًمألُم٦م يمٚمٝم٤م أنْ  ( طمتك ي٠مظمذ ُمٙم٤مٟمف ُمـ اًمّمػ

يٕمٞمد  أنْ  وؾمٚمؿ وآًمفومٕمؾ أسمق سمٙمرة اًمذي أُمره اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 ي٘ميض ُم٤م ؾمب٘مف. أنْ و اًمريمٕم٦م

أسمٕمد و ) : سمـ اجلزري سمٕمد طمٙم٤مي٦م اًمرواي٦م اعمت٘مدُم٦ماىم٤مل احل٤مومظ 

،  ٓ شمنع : ؾمٙم٤من اًمٕملم ووؿ اًمدال ُمـ اًمٕمدو أيإٟمف سم٢مُمٜمف ُمـ ىم٤مل 

                                                 

 .[ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف772اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]ضمزء ( (7

 .[ ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف7992ُمٕمجؿ اًمٓمؼما  إوؾمط سمرىمؿ ]( (4

 .[ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف3270ُمسٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ سمرىمؿ ]( (9

 (.7/930ذح ُمٕم٤م  أصم٤مر )( (2
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قمغم ذًمؽ ذم أُمث٤مهلؿ ُمـ  ٟمام حيٛمٚمٝمؿإو،  ويمالمه٤م مل ي٠مت سمف رواي٦م

أو ُم٤م وصٚم٧م ،  ٤ميمقهنؿ مل حيٗمٔمقه4 شمٖمٞمػمه٤م و ًمٗم٤مظ اًمٜمبقةأحتريٗمٝمؿ 

ًمٕمدم ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مًمٚمٗمظ  4 ومٞمذيمرون ُم٤م حيتٛمٚمف احلظ4 ًمٞمٝمؿ سم٤مًمرواي٦م إ

 .( اعمروي

وؾمٚمؿ هنك أسم٤م سمٙمرة  وآًمفاًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  أنَّ  : الوجه الثاين

ىمد هنك رؾمقل اهلل صغم  ومال جيقز آؾمتدٓل سمٗمٕمؾٍ ، ًمذًمؽ قمـ اًمٕمقد 

 ومٚمق ومروٜم٤م أٟمف اضمتزا سمتٚمؽ اًمريمٕم٦م،  ًمٞمفإقمـ اًمٕمقد   وؾمٚمؿ وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

 إممقد قمـ اًمٕم وؾمٚمؿ وآًمفىمد هن٤مه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ، مل يٕمده٤مو

ومٙم٠مٟمف  ، ًمٙم٤من ُمٕمٜم٤مه ٟمسخ ضمقاز ذًمؽ اًمٗمٕمؾ سمحّمقل اًمٜمٝمل قمٜمفذًمؽ 

ؽ ُمره ئزوم٠مهن٤م ٓ دم4 وٓ شمٕمد عمثٚمٝم٤م  ةهذه اعمر ٦مدمزئؽ اًمريمٕم ) : ىم٤مل

 قمـ ذًمؽ ومٙمٞمػ يّمح ٕطمد أنْ ل سحي٤م ٝمطمّمؾ اًمٜم إذاو ( ظمرىأ

ن ىمٞمؾ ٢موم ، وؾمٚمؿ وآًمفُم٤م هنك قمٜمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  إمميٕمقد 

وهن٤مه قمٜمف ُمـ  ـ ضمٝم٦مب ومٕمٚمف ُمِ وؾمٚمؿ صقَّ  وآًمفغم اهلل قمٚمٞمف اًمٜمبل ص

 اإلُم٤ممُمع  ٟمف صقب ومٕمٚمف ُمـ ضمٝم٦م طمرصف قمغم اًمدظمقل٢موم ، أظمرى ضمٝم٦م

وم٘م٤مل ًمف صغم اهلل ، ٓ شمٗمقشمف سمٗمقات اًمريمقعو ًمٞمدرك اًمريمٕم٦م 4 ذم اًمريمقع

هن٤مه قمـ اًمريمقع و زادك اهلل طمرص٤م قمغم هذا اخلػم) : وؾمٚمؿ وآًمفقمٚمٞمف 
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طمريم٦م شمٜم٤مذم اًمّمالة و ٕٟمف ومٕمؾ4  عمٌم ذم اًمّمالةقمـ او دون اًمّمػ

أيْم٤م اًمّمالة ظمٚمػ اًمّمػ اعمٜمٗمرد و،  اًمسٙمقنو اعمبٜمٞم٦م قمغم اخلِمقع

طمريم٦م ومٝمذا هق اًمذي هن٤مه قمٜمف رؾمقل اهلل و ًمق سمدون ُمٌمو ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م

 وؾمٚمؿ . وآًمفصغم اهلل قمٚمٞمف 

وم٘مقًمف صغم اهلل 4 سم٤مًمٕمٛمقم  نذِ ١مٕمٚمؼ يتطمذف اعم وم٤مجلقاب أنَّ 

هنل قمـ مجٞمع ُم٤م صدر ُمٜمف ُمـ إومٕم٤مل  ( ٓ شمٕمد ) : وؾمٚمؿ وآًمفقمٚمٞمف 

 ـ قمٚم٦م طمرصف قمغم اًمدظمقل ذم اًمريمقع ُم٤م ومٝمٛمتؿ ُمِ و ، ذم شمٚمؽ اعمدة

طمرصف  نَّ ٢موم4  فمـ ظمٓم٠مو سم٤مـمٌؾ  ومٝمؿٌ  ، يمقن ذًمؽ ًمتحّمٞمؾ اًمريمٕم٦م سمفو

وؾمٚمؿ ًمٞمس  وآًمفاًمدظمقل ذم اًمريمقع ُمع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  قمغم

. وؾمٚمؿ سمذًمؽ وآًمفل أُمره صغم اهلل قمٚمٞمف سمؾ ُٓمتث٤م، اًمريمٕم٦م  إلدراك

قمـ رضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  (4)اسمـ أيب ؿمٞمب٦مو (7)وم٘مد روى ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر

وضمد  ىم٤مئام أو  ـْ ُمَ  ) : وؾمٚمؿ ىم٤مل وآًمفرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  أنَّ 

 .( رايمٕم٤م أو ؾم٤مضمدا ومٚمٞمٙمـ ُمٕمل قمغم احل٤مل اًمتل أٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م

                                                 

 .ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقرمل أىمػ قمٚمٞمف ذم ( (7

 .[ ُمـ طمدي٨م رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ريض اهلل قمٜمف4004ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م سمرىمؿ ]( (4
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 : ىم٤ملاهلل قمٜمف ريض ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ  طمدي٨م ـْ ُمِ  (7)محدروى أو

 وآًمفصغم اهلل قمٚمٞمف  ىمد ؾمب٘مٝمؿ سمبٕمْمٝم٤م اًمٜمبلُّ و يم٤مٟمقا ي٠مشمقن اًمّمالة)

 : ومٞم٘مقل ؟ يمؿ صغم،  ضم٤مء نْ إاًمرضمؾ  إممومٙم٤من اًمرضمؾ يِمػم  ، وؾمٚمؿ

ومج٤مء  : ومٞمّمٚمٞمٝم٤م صمؿ يدظمؾ ُمع اًم٘مقم ذم صالهتؿ ىم٤مل ، واطمدة أو اصمٜمتلم

قمٚمٞمٝم٤م صمؿ  ٓ يمٜم٧مإٓ أضمده قمغم طم٤مل أسمدا  : وم٘م٤ملريض اهلل قمٜمف ُمٕم٤مذ 

وؾمٚمؿ  وآًمفىمد ؾمب٘مف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و ومج٤مء، ىمْمٞم٧م ُم٤م ؾمب٘مٜمل 

وؾمٚمؿ  وآًمفومثب٧م ُمٕمف ومٚمام ىم٣م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ، سمبٕمْمٝم٤م 

ٟمف ىمد )إ : وؾمٚمؿ وآًمفصالشمف ىم٤مم وم٘م٣م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

َـّ   .(ومٝمٙمذا وم٤مصٜمٕمقا، ًمٙمؿ ُمٕم٤مذ  ؾم

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم  : ىم٤ملْم٤م طمديثف أي ـْ ُمِ  (4)وروى اًمؽمُمذي

قمغم طم٤مل  اإلُم٤ممو أشمك أطمديمؿ اًمّمالة إذا) : وؾمٚمؿ وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

ومٝمذا هق اًمسب٥م ذم طمرصٝمؿ قمغم اًمدظمقل ( اإلُم٤ممّمٜمع يومٚمٞمّمٜمع يمام 

ذم و،  ٤مضمدوه رايمٕمً و إذاوؾمٚمؿ ذم اًمريمقع  وآًمفُمع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 ، يمٕم٦مرراك اًمد، ٓ ٕضمؾ إ همػم ذًمؽو ادً وضمدوه ؾم٤مضم إذااًمسجقد 

                                                 

 .[ ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ ريض اهلل قمٜمف44711ُمسٜمد أمحد سمرىمؿ ]( (7

 .[ ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ ريض اهلل قمٜمف237ضم٤مُمع اًمؽمُمذي سمرىمؿ ]( (4
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يٗمقهتؿ ُمع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ٓ  قمغم أنْ هنؿ يم٤مٟمقا طمريّملم أيْم٤م وم٢مو

، ومٙم٤مٟمقا  ا يسػما ُمٜمٝم٤موًمق ضمزءً ، أومٕم٤مل اًمّمالة  ـْ ومٕمؾ ُمِ وؾمٚمؿ  وآًمف

اخلػم و درايمف ُمٕمف عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿيب٤مدرون ٕضمؾ إ

اهلل ريض ذم طمدي٨م ٓسمـ ُمسٕمقد  ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرةاجلسٞمؿ يمام وردت 

 قمٜمد اًمٓمؼما  ذم اًمٙمبػم.قمٜمف 

ٟمف ورد ذم سمٕمض ـمرق طمدي٨م أيب سمٙمرة ٟمٗمسف إ : الوجه الثالث

ومروى  4 بؼ سمفوؾمٚمؿ أُمره سم٘مْم٤مء ُم٤م ؾُم  وآًمفاًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  أنَّ 

أيب  ـ طمدي٨م اًمٓمؼما  ذم اًمٙمبػم ُمِ و اإلُم٤مماًمبخ٤مري ذم اًم٘مراءة ظمٚمػ 

 صالة اًمّمبح ومسٛمع وؾمٚمؿ صغمَّ  وآًمفاًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  سمٙمرة أنَّ 

 وآًمفومٚمام ىم٣م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ، هبرا ُمـ ظمٚمٗمف و ا٤م ؿمديدً ٟمٗمًس 

ٟمٕمؿ  : ىم٤مل؟  أٟم٧م ص٤مطم٥م هذا اًمٜمٗمس : ًمّمالة ىم٤مل ٕيب سمٙمرةاوؾمٚمؿ 

اعمٌم  ٧ُم وم٠مهقم ، شمٗمقشمٜمل ريمٕم٦م ُمٕمؽ ظمِمٞم٧م أنْ ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك 

ٓ و ٤مطمرَص زادك اهلل  ) : وؾمٚمؿ وآًمفوم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ومٝمذا أُمر ُمٜمف صغم اهلل  (7)( ؽاىمض ُم٤م ؾمب٘مو، ُم٤م أدريم٧م صؾ   ، دٕمُ شمَ 

                                                 

[ ُمــ طمـدي٨م 772ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]ضمزء اًم٘مراوهق قمٜمد اًمبخ٤مري ذم  ؾمبؼ خترجيف( (7

[ ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ 7992اًمٓمؼما  ذم إوؾمط سمرىمؿ ]، وقمٜمد  أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف

 ، ومل أىمػ قمٚمٞمف قمٜمد اًمٓمؼما  ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم. أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف
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ومال ، هق قم٤مم يِمتٛمؾ يمؾ ُم٤م وم٤مشمف و وؾمٚمؿ سم٘مْم٤مء ُم٤م ؾمبؼ سمف وآًمفقمٚمٞمف 

 جيقز ختّمٞمّمف آ سمدًمٞمؾ.

هذا احلدي٨م اًمذي اقمتٛمدوا قمٚمٞمف ُمع يمقٟمف  نَّ إ : الوجه الرابع

ذه آطمتامٓت يٗمٞمد يمقٟمف حمتٛمال هلو،  ًمٞمفإهمػم سيح ومٞمام ذهبقا 

ومٝمق ُمٕم٤مرض سم٤معمٜمٓمقىم٤مت ، قم٤مدة آقمراض قمـ اًمرواي٦م سم٤مُٕمر سم٤مإل

هل ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و اًمتل هل ٟمص ذم اعمقوقع ٓ ي٘مبؾ آطمتامل

ـْ  ) : وؾمٚمؿ وآًمف  إذا ) : ىمقًمفو (7)( مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ٓ صالة عم

صالة عمـ مل ي٘مرأ  ٟمف ٓوم٢م 4 سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مبإٓ  شم٘مرؤوايمٜمتؿ ظمٚمٗمل ومال 

صمؿ اومٕمؾ  ) : وؾمٚمؿ ًمٚمٛمزء صالشمف وآًمفُمع ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف   (4) ( هب٤م

: )صؾ   وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ (9)( ذًمؽ ذم يمؾ ريمٕم٦م

وُم٤م ، ُم٤م أدريمتؿ ومّمٚمقا  ) : وؾمٚمؿ وآًمفىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و (2)٤م(ـىم٤مئٛمً 

                                                 

[ ُمــ 932[ وصـحٞمح ُمسـٚمؿ سمـرىمؿ ]149ؾمبؼ خترجيف وهق ذم صحٞمح اًمبخ٤مري سمـرىمؿ ]( (7

 دة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمٝمام.طمدي٨م قمب٤م

 [ ُمـ طمدي٨م قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمٝمام.7134صحٞمح اسمـ طمب٤من سمرىمؿ ]( (4

[ ُمـ طمـدي٨م أيب هريـرة 931[ وصحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]100صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (9

 (.صمؿ اومٕمؾ  ذًمؽ ذم صالشمؽ يمٚمٝم٤مريض اهلل قمٜمف وًمٗمٔمف )

[ ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمــ طمّمـلم 7000]ؾمبؼ خترجيف وهق ذم صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ( (2

 .ريض اهلل قمٜمف
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ي٘مبؾ آطمتامل  همػم ذًمؽ مم٤م هق ٟمص سيح ٓو (7)( وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا

ؿم٤مرة إو ي٘م٣م قمٚمٞمٝم٤م سمٛمٗمٝمقمو ومٙمٞمػ شمٕم٤مرض ٟمّمقص ُمٜمٓمقىم٦م

 ًٓ  .حمتٛمٚم٦م أوٕمػ اطمتام

ًمٙم٤من ، أٟمف ًمق يم٤من ٟمّم٤م سحي٤م ذم اعمس٠مًم٦م  : سالوجه اخلام

ٕٟمف ٓ  4 مت٤مم ُم٤م وم٤مشمفإوضمقب و ُمٜمسقظم٤م سم٠مطم٤مدي٨م وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م

ٞمٗم٦م اًمتل يمؾ احل٤مًم٦م اًمْمٕمو ، نمع زائد قمغم اًمؼماءة إصٚمٞم٦مسمٟمص وارد 

ٟمف يم٤من ىمبؾ ورود إومٞمحٛمؾ ُم٤م واوم٘مٝم٤م قمغم  ، اإلجي٤مبؾ باًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ىم

ٓ سمٛمثٚمف أو أىمقى ُمٜمف ٓ إٓ يرومع  ، اًمزائد اًمث٤مسم٧م سمٜمص ىم٤مـمعاًمتٙمٚمٞمػ 

 اطمتامل وٕمٞمػ.و سمٛمٗمٝمقم

 

  

                                                 

ُمـ طمـدي٨م أيب هريـرة  [004وصحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ][ 200صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7

 .ريض اهلل قمٜمف
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 فصل

 (( دعوى اإلمجاع يف ادسللة)) 

اجلٛمٝمقر يمام ًمٞمف إقمغم ُم٤م ذه٥م  اإلمج٤معو ىمد طمٙمك سمٕمْمٝمؿ 

،  ٟم٘مٚمف همػمه قمـ همػممه٤م أيْم٤مو هؾمٜمدو ٚمف ظمٚمٞمؾ قمـ اسمـ اًمٕمريبٟم٘م

 اًمب٤مـمؾو أوؾمع سم٤مب يٚمجف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اخلٓم٠مو هل طمٙم٤مي٦م سم٤مـمٚم٦مو

يمام ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ رمحف  اإلمج٤معاًمتٝمقر سم٤مب ادقم٤مء و اًمٙمذبو

 ( ُم٤م يدريف ًمٕمؾ اًمٜم٤مس اظمتٚمٗمقا ، وم٘مد يمذب اإلمج٤معـ ادقمك ُمَ  ) :اهلل

٤مع ذم هم٤مًم٥م ُمس٤مئؾ مجـ ادقمك اإلُمَ  َب صدق رمحف اهلل وم٘مد يمذَ و

 اعمس٠مًم٦م اًمتل ظم٤مًمػ هب٤م مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مهذه ُمٜمٝم٤م و اًمٗمروع

 سمٕمده.و اإلمج٤معطمٙمك  ـْ اعمحدصملم ىمبؾ ُمَ و اًمٗم٘مٝم٤مءو اًمت٤مسمٕملمو

 ُمٜمٝمؿ اًمبخ٤مريقمغم هذه اعمس٠مًم٦م مج٤مقم٦م  اإلمج٤معوىمد رد طمٙم٤مي٦م 

 ٕمدهؿ.سم ـْ يمذًمؽ ُمَ و أؾمٜمد أىمقال اًمّمح٤مسم٦م  اعمخ٤مًمٗملمو اسمـ طمزمو

ُمٕم٘مؾ سمـ و ؾمامقمٞمؾإُمقؾمك سمـ و ُمسددطمدصمٜم٤م : ىم٤مل اًمبخ٤مري  -7

قمـ ، ؾمح٤مق إقمـ حمٛمد سمـ ، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م : ىم٤مًمقا ،  ُم٤مًمؽ
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 ٓ أنْ إٓ جيزيؽ  ) : قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل، إقمرج 

 .(7) ( ىم٤مئام اإلُم٤ممشمدرك 

ؾمح٤مق إطمدصمٜم٤م اسمـ  : طمدصمٜم٤م يقٟمس ىم٤مل : ش ىم٤ملٞمطمدصمٜم٤م قمبٞمد سمـ يٕم  -4

 : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل : أظمؼم  إقمرج ىم٤مل : ىم٤مل

 .(4) (يريمع ىم٤مئام ىمبؾ أنْ  اإلُم٤ممشمدرك  ٓ أنْ إٓ جيزيؽ )

طمدصمٜمل ضمٕمٗمر  : ىم٤مل ، ٞم٨مٚماًم: طمدصمٜم٤م  طمدصمٜم٤م قمبداهلل سمـ ص٤مًمح ىم٤مل  -9

ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد ريض اهلل  : سمـ هرُمز ىم٤ملامحـ راًمقمـ قمبد، ٦م سمـ رسمٞمٕما

 .(9) ( أطمديمؿ طمتك ي٘مرأ سم٠مم اًم٘مرآن عيمٓ ير ) : قمٜمف

 : ىم٤مليم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شم٘مقل ذًمؽ و : ىم٤مل اًمبخ٤مري -2

ـ أصح٤مب اًمٜمبل دراك اًمريمقع ُمِ إٟمام أضم٤مز إ ) : ىم٤مل قمكم سمـ اعمد و

ُمٜمٝمؿ  اإلُم٤ممؾمٚمؿ اًمذيـ مل يروا اًم٘مراءة ظمٚمػ و وآًمفصغم اهلل قمٚمٞمف 

ن ٢مرأى اًم٘مراءة وم ـْ أُم٤م ُمَ و ، اسمـ قمٛمرو زيد سمـ صم٤مسم٧مو اسمـ ُمسٕمقد

ٓ  : ىم٤ملو اىمرأ هب٤م ذم ٟمٗمسؽ ي٤م وم٤مرد : أسم٤م هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

صمؿ ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم ُمقوع  ( ٤مـىم٤مئٛمً  اإلُم٤ممشمٕمتد هب٤م طمتك شمدرك 

                                                 

 .[39اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]ضمزء ( (7

 .[32ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]( (4

 .[32ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]( (9



 

 

 

 

 

  نفث الروع بأنَّ الركعة ال ُتدرك بالركوع

 

 

 

 

    
 

 

 
93 

أدرك اًمريمقع ضم٤مزت ومٙمام أضمزأشمف  ٢مذاوم : وم٤من اطمت٩م وم٘م٤مل ) : آظمر

ٟمام إ :ىمٞمؾ ًمف  ( ف ذم اًمريمٕم٤مت يٕمٜمل سمدون وم٤محت٦مئاًمريمٕم٦م يمذًمؽ دمز

 اإلُم٤مماًمذيـ مل يروا اًم٘مراءة ظمٚمػ و اسمـ قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧ماأضم٤مز زيد 

ٓ جيزيف ريض اهلل قمٜمف : رأى اًم٘مراءة وم٘مد ىم٤مل أسمق هريرة  ـْ وم٠مُم٤م ُمَ  ،

 .(7) ( ىم٤مئام اإلُم٤ممطمتك يدرك 

ٓ يريمع أطمديمؿ طمتك  ) : قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمامو وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد -2

مج٤مقم٤م ًمٙم٤من هذا اعمدرك إن ًمٙم٤مًمق يم٤من ذًمؽ و ( ي٘مرأ سم٠مم اًم٘مرآن

 ومٜمٗمك رمحف اهلل .مج٤مع ومٞمفإُمستثٜمك ُمـ اجلٛمٚم٦م ُمع أٟمف ٓ  ًمٚمريمقع

 أيب ؾمٕمٞمدو ٟمسبف ٕيب هريرةو ضمقد اخلالف ُمـ اًمّمح٤مسم٦مو أصمب٧مو

 اإلُم٤مممجٞمع اًمّمح٤مسم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمقضمقب اًم٘مراءة ظمٚمػ و قم٤مئِم٦م و

 قمٛمرانو،  ضم٤مسمر سمـ قمبداهللو، هؿ مج٤مقم٦م يمثػمة ُمٜمٝمؿ أسمق اًمدرداءو

قمب٤مدة سمـ و،  أيب سمـ يمٕم٥مو،  هِم٤مم سمـ قم٤مُمرو،  سمـ طمّملما

قمبداهلل سمـ قمٛمرو سمـ و،  اسمـ قمب٤مسو،  ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾو،  اًمّم٤مُم٧م

وُمـ  قمبداهلل سمـ ُمٖمٗمؾ.و،  أٟمسو،  طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامنو، ٤مص ٕماًم

قمروة سمـ و،  ػمبَ ؾمٕمٞمد سمـ ضُم و،  ُمٙمحقلو،  جم٤مهدو،  اًمت٤مسمٕملم قمٓم٤مء

                                                 

 .(40ٚمػ اإلُم٤مم ًمٚمبخ٤مري )اًم٘مراءة ظمضمزء ( (7
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أسمق و،  ةقرضم٤مء سمـ طمٞمو،  لاًمِمٕمبو،  احلسـ اًمبٍميو،  اًمزسمػم

 .(7) (آظمرونو محـراًمؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد

ًمف يمالم  [اإلُم٤مماًم٘مراءة ظمٚمػ ]وىمد طمٙمك اًمبٞمٝم٘مل ذم  

 : ٘م٤ملومزاد طمٙم٤ميتف قمـ سمٕمض إئٛم٦م و هأىمرَّ و اإلمج٤معاًمبخ٤مري ذم ٟمٗمل 

ؾمٛمٕم٧م اًمِمٞمخ أسم٤م سمٙمر  : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمبداهلل احل٤مومظ رمحف اهلل ي٘مقلو) 

ل رمحف اهلل يٗمتل ذم ذًمؽ سم٠مٟمف ٓ ٖمِ بْ ِّم ق سمـ أيقب اًم٤مؾمحإأمحد سمـ 

 .(4) ( دراك اًمريمقع٢م٤م ًمٚمريمٕم٦م سمدريمً يّمػم ُمُ 

قمغم  اإلمج٤معىمد أىمدم سمٕمْمٝمؿ قمغم دقمقى و)  : وىم٤مل اسمـ طمزم

د ٕٟمف روى ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞم 4 هق يم٤مذب ذم ذًمؽو ىمقهلؿ

 يبـ سمـ هرُمز إقمرج قمـ أاًم٘مٓم٤من قمـ اسمـ قمجالن قمـ قمبداًمرمح

هؿ ريمقع ومال شمٙمؼم طمتك شم٠مظمذ و أشمٞم٧م اًم٘مقم إذا )قمٜمف ريض اهلل هريرة 

ٓ يٕمتد سم٤مًمريمٕم٦م طمتك ي٘مرأ  وروي قمٜمف أيْم٤م أنْ  ( ُم٘م٤مُمؽ ُمـ اًمّمػ

قمـ ، قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ، اًمرزاق قمبدرويٜم٤م ُمـ ـمريؼ و ، سم٠مم اًم٘مرآن

دظمٚم٧م أٟم٤م واسمـ ُمسٕمقد اعمسجد : ىم٤مل قمـ زيد سمـ وه٥م ، ُمٜمّمقر 

                                                 

 .(40اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم ًمٚمبخ٤مري )ضمزء ( (7

 .(447اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم ًمٚمبٞمٝم٘مل )( (4
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اؾمتقيٜم٤م سم٤مًمّمػ ومٚمام ومرغ اإلُم٤مم واإلُم٤مم رايمع ومريمٕمٜم٤م صمؿ ُمْمٞمٜم٤م طمتك 

: (7) ىم٤مل قمكم!! ىمد أدريمتف ريض اهلل قمٜمف : ىمٛم٧م أىميض وم٘م٤مل اسمـ ُمسٕمقد 

 .(4)(ومٝمذا إجي٤مب اًم٘مْم٤مء قمـ زيد سمـ وه٥م وهق ص٤مطم٥م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 ُم٤م ىم٤مل اهلل ىمط وٓ رؾمقًمف : ىمٚمٜم٤م ؟! ىم٤مل هذا اجلٛمٝمقر: ؾ ٞمىم نْ وم٢م

،  ٓ ذم ظمؼم صحٞمحو ذم آي٦مٓ اجلٛمٝمقر  سم٢مشمب٤معوؾمٚمؿ  وآًمفصغم اهلل قمٚمٞمف 

  .طملم قمغم ُمـ اؾمتحٚمٝم٤م وضمقده٤م يمؾَّ  ٌؾ ٝمأُم٤م اعمقوققم٤مت ومسو

  .ٟمف يٙمؼم ىم٤مئام صمؿ يريمع وم٘مد ص٤مر ُمدريم٤م ًمٚمقىمقفإ: ىمٞمؾ  نْ ٢موم

ٓ رؾمقًمف صغم و ُم٤م أُمر اهلل ىمطو هذه ُمٕمّمٞم٦م أظمرىو : ىمٚمٜم٤م

 اإلُم٤مميدظمؾ ذم اًمّمالة ذم همػم احل٤مل اًمتل جيد  وؾمٚمؿ أنْ  وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

ٓ سمٕمد ؾمالم سمف ُمـ اًمّمالة إيْم٤م ومال جيزي ىمْم٤مء رء ؾمبؼ أو،  قمٚمٞمٝم٤م

 ٓ ىمبؾ ذًمؽ. اإلُم٤مم

ادقمك  ـْ وهٜم٤م أىمقال ٟمذيمر ُمٜمف ـمروم٤م ًمٞمٚمقح يمذب ُمَ  : ىم٤مل

يمٚمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م عم٤م  ،اعمس٠مًم٦مهذه أىمقآ ذم و صم٤مراآصمؿ ذيمر ،  ذم ذًمؽ اإلمج٤مع

 قمٚمٞمف. اإلمج٤معادقمك و ًمٞمف اجلٛمٝمقرإذه٥م 

                                                 

 .اعم٘مّمقد سمٕمكم هٜم٤م : اسمـ طمزم ومٝمق قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم( (7

 .(9/422اعمحغم ٓسمـ طمزم )( (4
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 وآًمفذم اًمٙمالم قمغم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  [اًمٗمتح]وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

اؾمتدل سمف قمغم و) : ُم٤م ٟمّمف ُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقاو ومام أدريمتؿ ومّمٚمقا : وؾمٚمؿ

 4 مت٤مم ُم٤م وم٤مشمف٢مًمف شمٚمؽ اًمريمٕم٦م ًمألُمر سم رايمٕم٤م مل حتس٥م اإلُم٤ممك رأد ـْ ُمَ  أنَّ 

مج٤مقم٦م سمؾ طمٙم٤مه و هق ىمقل أيب هريرةو ،اًم٘مراءة ومٞمفو ٕٟمف وم٤مشمف اًمقىمقف

وضمقب اًم٘مراءة  إممذه٥م  ـْ قمـ يمؾ ُمَ  اإلُم٤مم اًم٘مراءة ظمٚمػ ري ذم٤ماًمبخ

ـ حمدصمل همػممه٤م ُمِ و لٖمِ بْ اًمِّم و ٦ماظمت٤مره اسمـ ظمزيٛمو اإلُم٤ممظمٚمػ 

 .(7) ( اهلل أقمٚمؿو اه اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اًمسبٙمل ُمـ اعمت٠مظمريـىمقَّ و اًمِم٤مومٕمٞم٦م

ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمراءة  [ٟمٞمؾ إوـم٤مر]ىم٤مل اًمِمقيم٤م  ذم و

 ُم٤مموم٧م مم٤م ؾمٚمػ وضمقب اًمٗم٤محت٦م قمغم يمؾ إقمر ىمد)  :وإٟمّم٤مشمف اإلُم٤مم

 ٤م٦م ص٤محل٦م ًمالطمتج٤مج هبًمشمٚمؽ آد ومٜم٤مك أنَّ قمرَّ و ُم٠مُمقم ذم يمؾ ريمٕم٦مو

اًمٗم٤محت٦م ُمـ ذوط صح٦م اًمّمالة ومٛمـ زقمؿ أهن٤م شمّمح قمغم أن ىمراءة 

ومٝمق  ، ٕم٤مت سمدون وم٤محت٦م اًمٙمت٤مبيمصالة ُمـ اًمّمٚمقات أو ريمٕم٦م ُمـ اًمر

بلم ًمؽ وٕمػ ُم٤م تيو ، ىم٤مُم٦م سمره٤من خيّمص شمٚمؽ إدًم٦مإ إممحمت٤مج 

اقمتد سمتٚمؽ و رايمٕم٤م دظمؾ ُمٕمف اإلُم٤ممأدرك  ـْ ُمَ  نَّ أًمٞمف اجلٛمٝمقر إذه٥م 

اؾمتدًمقا ًمذًمؽ سم٠مطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م و ، ـ اًم٘مراءةمل يدرك ؿمٞمئ٤م ُمِ  نْ إو اًمريمٕم٦م

                                                 

 .(4/773ومتح اًمب٤مري )( (7
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 شم٘مرر هذا قمٚمٛم٧م أنَّ  إذا) : شمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م د أنْ ٕمصمؿ ىم٤مل سم وٕمٞمٗم٦م.

 ـْ ُمَ  )طمدي٨م ذم ٦م ٞماًمقاضم٥م احلٛمؾ قمغم آدراك اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمريمٕم٦م احل٘مٞم٘م

ًمٕمدم وضمقد ُم٤م حتّمؾ سمف اًمؼماءة  ( أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمالة وم٘مد أدريمٝم٤م

وىمد  وضمقب اًمٗم٤محت٦م. ٦مدًمأو دة أدًم٦م وضمقب اًم٘مٞم٤مم اًم٘مٓمٕمٞم٦مٝمُمـ قم

ل ٖمِ بْ أسمق سمٙمر اًمِّم و اسمـ ظمزيٛم٦مو هذا سمٕمض أهؾ اًمٔم٤مهر إممذه٥م 

وىمد طمٙمك هذا  روى ذًمؽ اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس ذم ذح اًمؽمُمذي.و

 إممذه٥م  ـْ قمـ يمؾ ُمَ  اإلُم٤ممذم اًم٘مراءة ظمٚمػ  اعمذه٥م اًمبخ٤مري

طمٙم٤مه ذم اًمٗمتح قمـ مج٤مقم٦م ُمـ و ، اإلُم٤مموضمقب اًم٘مراءة ظمٚمػ 

 حمدصمل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـْ همػمه ُمِ و وىمقاه اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اًمسبٙمل اًمِم٤مومٕمٞم٦م.

أطمٓمتٝم٤م ذم مجٞمع و وىمد سمحث٧م هذه اعمس٠مًم٦م :  ىم٤مل،  حف اعم٘مبكمرضمَّ و

 أنَّ ، يٕمٜمل  همػم ُم٤م ذيمرت ومٚمؿ أطمّمؾ ُمٜمٝم٤م قمغمطمديث٤م و سمحثل وم٘مٝم٤م

ىم٤مل اًمٕمراىمل ذم ذح اًمؽمُمذي  دراك اًمريمقع وم٘مط.٢مقمدم آقمتداد سم

ٕمتد سم٤مًمريمٕم٦م ُمـ سمٕمد أن طمٙمك قمـ ؿمٞمخف اًمسبٙمل أٟمف يم٤من خيت٤مر أٟمف ٓ يُ 

وم٤مًمٕمج٥م ممـ يدقمل ( هق اًمذي ٟمخت٤مرهو) : ٓ يدرك اًمٗم٤محت٦م ُم٤م ًمٗمٔمف

  .(7)(اعمخ٤مًمػ ُمثؾ ه١مٓءو اإلمج٤مع

                                                 

 .(4/427ٟمٞمؾ إوـم٤مر )( (7
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ىمد اظمتٚمػ ذم هذه و)  :[ اًمروض اًمٜمْمػم] وىم٤مل اًمسٞم٤مهمل ذم

اك ردإآقمتداد سم٤مًمريمقع ذم  إمماعمس٠مًم٦م ومذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٕمٚمامء 

اسمـ اًمسبٙمل ذم و ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ اسمـ ظمزيٛم٦مو اًمريمٕم٦م

شم٤مسمٕمٝمؿ ُمـ و، طمٙم٤مه قمـ واًمده شم٘مل اًمديـ اًمسبٙملو،  اًمتقؿمٞمح

 أنَّ  إمماًمِم٤مومٕمٞم٦م  طمٙم٤مه اسمـ طمجر اعمٙمل قمـ مج٤مقم٦م ُمـو اعم٘مبكماعمت٠مظمريـ 

. اًم٘مراءةو اًم٘مٞم٤ممو سمٙمامهل٤م ُمـ آومتت٤مح ، اًمريمٕم٦مذم احلدي٨م اعمراد سم٤مًمريمٕم٦م 

مج٤مقم٦م سمؾ طمٙم٤مه و هق ىمقل أيب هريرةو ) :[ ومتح اًمب٤مري]ىم٤مل ذم 

 : ىم٤ملو اإلُم٤مموضمقب اًم٘مراءة ظمٚمػ  إمماًمبخ٤مري قمـ يمؾ ُمـ ذه٥م 

،  ؿ ومّمٚمقاومام أدريمت]م ُمـ احلدي٨م اًمّمحٞمح اؾمتدًمقا ًمذًمؽ سمام شم٘مدَّ و

 ىمد وم٤مت اًمقىمقفو ، ُم٤م وم٤مت سم٢ممت٤ممومٝمذا أُمر  (7)[ُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقاو

 .(4) ( ىمقاهو ًمٞمف ص٤مطم٥م اعمٜم٤مرإهق اًمذي ذه٥م و اًم٘مراءةو

 ـْ ُمَ و قمغم طمدي٨م [قمقن اعمٕمبقد]وىم٤مل ذف احلؼ اهلٜمدي ذم 

ومٞمٙمقن  ، اعمراد سمف هٜم٤م اًمريمقع : ىمٞمؾ: ) درك اًمريمٕم٦م وم٘مد أدرك اًمّمالة أ

اًمريمٕم٦م  ٕنَّ  4 ومٞمف ٟمٔمرو ًمتٚمؽ اًمريمٕم٦مُمدريًم٤م ، ايمٕم٤م ر اإلُم٤ممُمدرك 

                                                 

ُمـ طمـدي٨م أيب هريـرة  [004وصحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ][ 200خ٤مري سمرىمؿ ]صحٞمح اًمب( (7

 .ريض اهلل قمٜمف

 ( سمتٍمف يسػم.4/722) اًمروض اًمٜمْمػم( (4



 

 

 

 

 

  نفث الروع بأنَّ الركعة ال ُتدرك بالركوع

 

 

 

 

    
 

 

 
99 

ًمٞمف إٓ يّم٤مر  ُم٤م سمٕمده جم٤مزو قمغم اًمريمقع وإـمالىمٝم٤م ، ٤مٝمطم٘مٞم٘م٦م سمجٛمٞمٕم

هٜم٤م ًمٞمس٧م ىمريٜمف شمٍمف ه٤مو ، اعمراد هب٤م اًمريمقع نَّ أٓ ًم٘مريٜم٦م شمدل قمغم إ

رايمٕم٤م ُمدرك  اإلُم٤ممُمدرك  قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمريمٕم٦م ومٚمٞمس ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أنَّ 

أـم٤مل ذم شم٘مرير دًمٞمؾ و صمؿ طمٙمك اخلالف ذم اعمس٠مًم٦م ، ًمتٚمؽ اًمريمٕم٦م

يمقع ُمٚمخّم٤م ذًمؽ ُمـ يمالم اًمبخ٤مري راًمريمٕم٦م سم٤مًم إدراك٘مقل سمٕمدم ٚمًم

اًمِمقيم٤م  ذم ٟمٞمؾ و ، اسمـ طمزم ذم اعمحغمو،  اإلُم٤ممذم اًم٘مراءة ظمٚمػ 

 وهذا هق ىمقل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد حمٛمد ٟمذير : صمؿ ىم٤مل ، إوـم٤مر

ُمع وضمقد ه١مٓء إئٛم٦م  ٤معاإلمجومٙمٞمػ يتّمقر  ، طمسلم اًمدهٚمقي

 .(7) ( اًمٞمقم إممقمٍم اًمّمح٤مسم٦م  ـْ اعمخ٤مًمٗملم ُمِ 

  سمٙمالم هم٨م  ذم اعمس٠مًم٦م وىمد شمٙمٚمؿ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل 
ٍ
 رديء

أدرك ريمٕم٦م ُمـ  ـْ ُمَ و ) ومٜم٘مؾ قمٜمف اًم٘م٤مري ذم ذح اعمِمٙم٤مة قمغم طمدي٨م

روى اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف و : أٟمف ىم٤مل ( وم٘مد أدرك اًمّمالة ، اًمّمالة

 اإلُم٤ممي٘مٞمؿ  ـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمالة ىمبؾ أنْ ُمَ ]ظ هذا اخلؼم سمٚمٗم

ٓ شمدرك  : أصح٤مهب٤م ـْ ُمِ  ءىم٤مل مجع حمدصمقن وم٘مٝم٤مو [وم٘مد أدريمٝم٤م، صٚمبف 

،  أدرك اًمريمقع ومٚمػميمع ُمٕمف ـْ ُمَ )دراك اًمريمقع ُمٓمٚم٘م٤م سمخؼم ٢ماًمريمٕم٦م سم

                                                 

 .(702-9/704قمقن اعمٕمبقد )( (7
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احلدي٨م مل  سم٠منَّ و هذه ُم٘م٤مًم٦م ظم٤مرىم٦م ًمالمج٤مع سم٠منَّ  وردَّ  (ٕمد اًمريمٕم٦مًمٞمُ و

 .(اشمٗمؼ أهؾ إقمّم٤مر قمغم رده ومال يٕمتد سمفو) : يىم٤مل اًمٜمقو يّمح.

مل  ـْ دراك اًمريمقع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمَ إٟمام أضم٤مز إ : وىمقل اًمبخ٤مري

 .ريض اهلل قمٜمف ـ يراه٤م يم٠ميب هريرةٓ ُمَ  ،اإلُم٤مماًم٘مراءة ظمٚمػ  يرَ 

ـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م أمجٕمقا قمغم آدراك سمٜم٤مء قمغم اٟمٕم٘م٤مد ُمَ  أنَّ : ضمقاسمف

ُمـ وهق يمالم ؾم٤مىمط ضم٤مُمع ٕٟمقاع  ٝمؿ.قمغم أطمد ىمقًملم عمـ ىمبٚم اإلمج٤مع

 إهمالط.و إوه٤مم

درك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمالة ىمبؾ أن أ ـْ ُمَ  )طمدي٨م  أنَّ  : أول ذلك

 ٟمام اسمـ ظمزيٛم٦مإو مل خيرضمف اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ( صٚمبف اإلُم٤ممي٘مٞمؿ 

 مل يّمححف.و

ضمف ًمٞمس يمام أورده اسمـ طمجر سمؾ ًمٗمٔمف قمٜمد خمر   نَّ إ:  الثاين

شمريمٞمب٤م يدل قمغم زي٤مدة شمٚمؽ اًمٚمٗمٔم٦م ذم آظمره  ٥مريم  و ًمٗمٔمف ُمٖم٤مير ًمذًمؽ

 ٤م ؾمبؼ.ـيمٛم

ٟمف طمدي٨م وٕمٞمػ سمؾ سم٤مـمؾ يمام أووحٜم٤مه ومٙمٞمػ إ : الثالث

ٓ و ، اًمسٙمقت قمٜمف ذم ُمقاوم٘م٦م اعمذه٥مو ػجيقز آطمتج٤مج سم٤مًمْمٕمٞم
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ٟمف إ : ي٨م اًمقارد قمغم ظمالف ُمذهبف ىم٤ملدوم٤مٟمف عم٤م ذيمر احل 4 جيقز ذم همػمه

 .قمٜمف ُمع أٟمف سم٤مـمؾ أيْم٤م عم٤م ذيمر ُم٤م يدل عمذهبف ؾمٙم٧مو مل يّمح

ُمٜمٝمؿ أطمٌد اجلٛمع ُمـ اعمحدصملم اًمٗم٘مٝم٤مء مل حيت٩م  نَّ إ:  الرابع

ـ أٟمف ُمِ و ، ٕهنؿ يٕمٚمٛمقن أٟمف ًمٞمس سمخؼم ُمرومقع 4 سم٤مخلؼم اًمذي ذيمره

ًمّمؼ ذًمؽ هبؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اجلٝمٚم٦م أٟمام إو، ريض اهلل قمٜمف ىمقل أيب هريرة

حف صحٞمو ، اًمذيـ خيٚمٓمقن ُمقىمقومف سمٛمرومققمفو صٜم٤مقمتفو سم٤محلدي٨م

دًمٞمٚمٝمؿ و ، ذًمؽ ـْ ُمِ  شمٕم٤ممماعمحدصمقن وم٠مقم٤مذهؿ اهلل  ٤مأُم ، سمس٘مٞمٛمف

إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ذم وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ووضمقب اًم٘مٞم٤مم 

ٓ ذًمؽ اخلؼم اًمذي ٓ أصؾ ًمف ، ووضمقب ىمْم٤مء ُم٤م ؾمبؼ سمف اعم٠مُمقم 

 ؾمٚمؿ.وآًمف و سم٤معمرومقع قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف

ٕٟمف مل يرو قمـ  4 يّمحذًمؽ اخلؼم ٓ ي٘م٤مل قمٜمف مل  نَّ إ : اخلامس

ٟمام إو ، ؾمٚمؿ أصال ٓ سمسٜمد صحٞمح وٓ سم٤مـمؾوآًمف و اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف

مل يرد قمـ اًمٜمبل صغم اهلل  ) : ي٘مقل ومح٘مف أنْ  ، هق ُمـ يمالم أيب هريرة

وآًمف  اهلل قمٚمٞمفصغم ٗمٝمؿ أٟمف ورد قمٜمف شمُ  (مل يّمح) ٕنَّ  4 ( وؾمٚمؿ وآًمف قمٚمٞمف

 . يرد أصالاًمقاىمع أٟمف ملو ، ًمٙمٜمف مل يّمح ،ؾمٚمؿو
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سم٠من هذه ُم٘م٤مًم٦م ظم٤مرىم٦م ًمإلمج٤مع  (ورد) : ىمقًمف نَّ إ : السادس

ومٝمق ، ح هق ٟمٗمسف سمذًمؽ أصال يمام ؾمٞمٍم   إمج٤معٟمف ٓ ٢موم 4 هت٤موم٧مو ضمٝمؾ

 ُمـ اًمٙمالم اًمٖم٨م اًمس٤مىمط.

اشمٗمؼ أهؾ إقمّم٤مر  ): ُم٤م قمزاه ًمٚمٜمقوي ُمـ ىمقًمف  نَّ إ:  السابع

ـ ٟم٘مٚمف قمـ ق ُمِ سمؾ ه ، اًمٜمقوي ًمٞمس هق ُمـ يمالم ( اًمخ ...قمغم رده

طمٙم٤مه ص٤مطم٥م اًمتتٛم٦م  : ٟمف عم٤م ذيمر هذا اعمذه٥م ىم٤مل٢موم 4 تٛم٦متًمص٤مطم٥م ا

ـ أيمؼم أصح٤مسمٜم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م ُمِ إُم٤مم إئٛم٦م حمٛمد سمـ إقمـ 

 ل ُمـ أصح٤مسمٜم٤مٖمِ بْ وقمـ أيب سمٙمر اًمِّم  ، وطمٙم٤مه اًمراومٕمل قمٜمف،  اعمحدصملم

 - عمٕمجٛم٦ماًمٖملم او ؾمٙم٤من اًمب٤مء اعمقطمدةإو هق سمٙمن اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦مو -

ؾ إقمّم٤مر اشمٗم٘مقا أه ٕنَّ  (هذا ًمٞمس سمّمحٞمح) : ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمتتٛم٦م

هق يمالم ؾم٤مىمط ذم و ،سمٕمدهؿ ٓ يٕمتد سمف ـْ قمغم آدراك سمف ومخالف ُمَ 

 ومٜم٤مك ىمدر أُم٤مٟم٦م اًمٜم٤مىمؾٓ أٟمٜم٤م قمرَّ إ ، ٟمٗمسف ؾمقاء ىم٤مًمف اًمٜمقوي أو همػمه

 ي٘مقل.و عم٤م يٜم٘مؾ فحت٘مٞم٘مو

سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م أمجٕمقا قمغم  ُم٤م ضمقاسمف ًمٚمبخ٤مري سم٠منَّ  نَّ إ : الثامن

قمدم و ومٞمف ضمٝمؾ ، قمغم أطمد ىمقًملم اإلمج٤معآدراك سمٜم٤مء قمغم اٟمٕم٘م٤مد 

ـ اًمت٤مسمٕملم اًمذيـ طمٙمك ذًمؽ قمٜمٝمؿ اسمـ ىم٤مل ذًمؽ ُمِ  ـْ اـمالع قمغم ُمَ 
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وىمد ىم٤مل سمف اًمبخ٤مري ذم اًم٘مرن  همػمهؿ.و اسمـ طمزمو اًمبخ٤مريو اعمديٜمل

 ـْ ُمَ و اسمـ طمزمو ، ل ذم اًم٘مرن اًمراسمعٖمِ بْ اًمِّم و اسمـ ظمزيٛم٦مو ، اًمث٤مًم٨م

 لاًمت٘مو ، سمٕمدهو ـ أهؾ اًمٔم٤مهر ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس وىمبٚمفُمواوم٘مف 

 ـ واوم٘مف ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمعُمَ و اًمٕمراىملو اسمٜمف ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ ،و اًمسبٙمل

 اًمِمقيم٤م و  ، ـ ىم٤مل سمف أيْم٤م يم٤معم٘مبكمُمَ ، صمؿ ضم٤مء سمٕمد اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل 

 ُؾ ومٚمؿ خي، همػمهؿ و ذف احلؼو ،ٟمقير طمسلمو ، ص٤مطم٥م اعمٜم٤مرو

 دراك اًمريمقعـ اًم٘م٤مئؾ سمٕمدم إدراك اًمريمٕم٦م سم٢مُمِ  إوىم٤متـ وىم٧م ُمِ 

 ؟!اًمذي اٟمٕم٘مد سمٕمدهؿ اإلمج٤معوم٠ميـ  ٚمّمح٤مسم٦م قمغم ُمذهبٝمؿ.اعمقاومؼ ًمو

اسمـ و،  ـ ذيمرٟم٤م ٓ ؾمٞمام ُمثؾ اًمبخ٤مرير اٟمٕم٘م٤مده سمدون ُمَ هؾ يتّمقَّ و

 !اًمٕمراىمل؟و،  اًمسبٙمل اًمت٘ملو،  اسمـ طمزمو،  ظمزيٛم٦م

مجع ُمـ اعمحدصملم اًمٗم٘مٝم٤مء صمؿ  ممإف أٟمف ٟمس٥م اًم٘مقل سم : الااسع

 اإلمج٤معيمٞمػ يتّمقر اٟمٕم٘م٤مد و ، قمغم ظمالف ىمقهلؿ رده سم٤مٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع

ومٚمق ىم٤مل ُمـ اعمحدصملم ُٕمٙمـ  ؟!ُمع خم٤مًمٗم٦م مجع ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمحدصملم

د سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ تومال يٕم،  آؾمتدٓلو أهؾ اًمٜمٔمر ـْ اًم٘مقل سم٠مهنؿ ًمٞمسقا ُمِ 

ُمٙمـ اًم٘مقل سمٛمثٚمف أيْم٤م جلٝمٚمٝمؿ ٝم٤مء ٕ٘مًمق ىم٤مل ُمـ اًمٗمو ، اإلمج٤معذم 
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 فًمٟم٘مؾ أىمقال اًمٖمػم يمح٤مو اىمتّم٤مرهؿ قمغم طمٗمظ اًمٗمروعو سم٤مًمدًمٞمؾ

 .أُمث٤مًمفو

وم٤معمحدصمقن ،  اعمحدصملم اًمٗم٘مٝم٤مء إممٟمس٥م اخلالف  إذاأُم٤م 

سمخالف واطمد  اإلمج٤معاًمٗم٘مٝم٤مء هؿ اعمجتٝمدون اًمذيـ ٓ جيقز اٟمٕم٘م٤مد 

ًمذي شمتٗمؼ اسمـ ظمزيٛم٦م او ُمٜمٝمؿ ومٙمٞمػ سمجامقم٦م ٓ ؾمٞمام ُمثؾ اًمبخ٤مري

 ، اسمـ طمزمو ، لٖمِ بْ اًمِّم و ، ُم٤مم إئٛم٦مـ أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم وصٗمف سم٢مأًمُس 

ُمع  اإلمج٤معاٟمٕم٘مد  ٢مذاوم احل٤مومظ اًمٕمراىمل.و ، اسمٜمفو اًمسبٙمل اًمت٘ملو

ٟمٞم٤م اظمتالف دومٚمٞمس ذم اًم، اًمت٤مسمٕملم و خم٤مًمٗم٦م أُمث٤مل ه١مٓء سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م

 .هذا ؾمامقمف إسمٓم٤مليٙمٗمل ذم و مج٤معإسمؾ يمٚمف 

ًمٞمس  ( صمقن وم٘مٝم٤مء ُمـ أصح٤مسمٜم٤مدمجع حم)  : ىمقًمف نَّ إ : العارش

ٟمام هق قمـ إو ُمٕمروم٦م هل١مٓء اجلامقم٦م اعمحدصملم اًمٗم٘مٝم٤مءو هق قمـ قمٚمؿ ُمٜمف

ومٝمذه ،  ر ذم اًم٘مقلهتقُّ و ومٝمق ظمٓم٠م ذم اًمٜم٘مؾ ُمع ذًمؽو ، شم٘مٚمٞمد وم٘مط

ُم٤مم طمٙم٤مه ص٤مطم٥م اًمتتٛم٦م قمـ إو ، ـ ىمقل اًمٜمقوياًمٕمب٤مرة أظمذه٤م ُمِ 

 ، دصملمحُمـ أصح٤مسمٜم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمإئٛم٦م حمٛمد سمـ اؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م 

َـّ  ٟمام هق قمـ اسمـ إو  ، هق أٟمف طمٙم٤مه قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمحدصملم ومٔم
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ن يم٤من اًمقاىمع مج٤مقم٦م واوم٘مقه وًمٙمـ ُمستٜمد ىمقًمف هق إو ، ظمزيٛم٦م وطمده

 ُم٤م ذيمرٟم٤مه وم٠مقمج٥م هلذا اًمتح٘مٞمؼ.

سمٕمد اخلالف اعمست٘مر ذم اًمزُمـ  اإلمج٤معاٟمٕم٘م٤مد  نَّ إ : احلادي عرش

ٓ ؾمٞمام ذم  طمجٞمتفو يٛمٙمـ شمّمقره قم٘مال ومْمال قمـ وضمقده اًمٓمقيؾ ٓ

سمٓمالن ُم٘م٤مسمٚمف و ، ٞمتف سمؾ صحتفحضمرأ ؿَ ٚمِ قمُ و ، ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤م فمٝمر دًمٞمٚمف

ح سمف ُمـ دًمٞمؾ اجلٛمٝمقر ومٞمٝم٤م واوح فم٤مهر ُمٍمَّ  نَّ ٢موم 4 يمٛمس٠مًمتٜم٤م هذه

طمدي٨م و سملم طمدي٨م ؾم٤مىمط هق دائرٌ و ، وم٘مٞمف ىم٤مئؾ سم٤معمس٠مًم٦مو يمؾ جمتٝمد

فم٤مهر، سمؾ هق فم٤مهر ذم ظمالف ُم٤م ذهبقا ٓ و صحٞمح حمتٛمؾ همػم ٟمص

يٙمقن و ٕدًم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦مقمغم هذه ا اإلمج٤معومٙمٞمػ يّمح اٟمٕم٘م٤مد  ًمٞمف.إ

أهؾ اًم٘مقل اًمث٤م  اعمتٛمسٙملم سم٤مٕدًم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م قمغم طمج٦م 

ر يراد هذا اًم٘مقل هٜم٤م طمتك قمغم شمسٚمٞمؿ شمّمقُّ ومال ُمٕمٜمك إل اًم٘م٤مـمٕم٦م.

ّمقره ومٞمام ًمٞمس هق شم ذًمؽ يٛمٙمـ ٕنَّ  4 سمٕمد اخلالف اإلمج٤معاٟمٕم٘م٤مد 

 .ُمتْمح اًمدًٓم٦م

ٓ ،  قمغم ظمالومٝم٤م اإلمج٤معر اٟمٕم٘م٤مد ُمس٠مًمتٜم٤م هذه ومال يتّمقَّ  ٤مأُم

ح سمف ُمـ اًمٜمّمقص اعمٍمَّ  ٕهن٤م احلؼُّ  4 ٓ ىمبٚمفو سمٕمد آظمتالف

 ٟمام جيقز أنْ إو ، ٓ جيقز اضمتامع إُم٦م قمغم ظمالف احلؼو ،اًمٙمثػمة
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ُم٦م سمحٞم٨م ٓ يِمذ ٟمام هق مجٞمع إاعمٕمّمقم إو ، ًمٞمف إيمثرونإيذه٥م 

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  : شمٕم٤ممموىمد ىم٤مل ،  قمٜمٝم٤م ومرد واطمد ٓ أيمثره٤م

 : شمٕم٤مممىم٤مل و [(770إٟمٕم٤مم ]ؾمقرة ) چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  

 : شمٕم٤مممىم٤مل و [(721إقمراف ]ؾمقرة ) چحج  مج جح  مح    جخ چ 

وىم٤مل  [(42ص ]ؾمقرة ) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋچ

ٓ  ) : ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمتقاشمر وؾمٚمؿ وآًمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف

ـ ٓ ُمَ و،  ؿـ ظم٤مًمٗمٝمشمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهريـ ٓ يرضهؿ ُمَ 

ٓ شمزال : ) ومٚمؿ ي٘مؾ  (7) ( هؿ قمغم ذًمؽو طمتك ي٠مب أُمر اهلل ظمذهلؿ 

 آصمٜملمو اًمٓم٤مئٗم٦م شمّمدق سم٤مًمقاطمدو ( ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل )ٟمام ىم٤مل إو (أُمتل

 : وؾمٚمؿ وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وىم٤مل اًمٜمبل اًمثالصم٦م يمام ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م.و

 ـْ ُمَ  : ىمٞمؾ ( ومٓمقسمك ًمٚمٖمرسم٤مء ، ؾمٞمٕمقد همريب٤م يمام سمدأو يـ همريب٤مدسمدأ اًم)

 (4)( قن ُمـ ؾمٜمتل ُم٤م أومسد اًمٜم٤مسٞميـ حيذاًم ) : ىم٤مل ؟هؿ ي٤م رؾمقل اهلل

اًمذيـ ًم٘مٚمتٝمؿ سملم اجلٛمٝمقر 4  همرسم٤مءأهؾ احلؼ اعمتٛمسٙملم سمف  وم٠مصمب٧م أنَّ 

ـُ و ، أومسدوا ؾمٜمتف ًمٙمـ و،  يمام هق اًمقاىمع أن ، سمٞمٜمٝمؿهمريب٤م  ص٤مر اًمدي

                                                 

 سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب. [7340[ وُمسٚمؿ سمرىمؿ ]0227صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7

 .[4090ضم٤مُمع اًمؽمُمذي سمرىمؿ ]( (4
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سمحٞم٨م ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م  ، سم٠مهه٤م دمتٛمع قمغم اًمْمالًم٦مِ  اهلل قمّمؿ إُم٦م أنْ 

إيمثري٦م و ومذًمؽ هق اعمٕمتؼم ٓ اجلٛمٝمقر ، يٕمٛمؾ سمفو واطمد ي٘مقل احلؼ

 ٢مذاوم ، اًمسٜم٦مو ذًمؽ ٓ قمؼمة سمف يمام ٟمٓمؼ سمذًمؽ اًمٙمت٤مب نَّ 4 وم٢م ـ اًمٜم٤مسُمِ 

شمتٗمؼ قمغم  أنْ  ، وم٘مد ظمرضم٧م إُم٦م سمفسم٤محلؼ  ُمتٛمسٌؽ  وضمد ومرد واطمدٌ 

 ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمتٛمسؽ سمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م مج٤مقم٦مٌ و ومٙمٞمػ، اًمب٤مـمؾ 

ُمٕمٝمؿ اًمدًمٞمؾ اًمٍميح اًمذي ٓ حيؾ و ، اعمحدصملمو اًمٗم٘مٝم٤مءو اًمت٤مسمٕملمو

ًمٞمس  اإلمج٤مع نَّ ٢موم 4 ظمتٚمػ ومٞمفاؾمقاء أمجع قمٚمٞمف أو  4 ظمالومف ٕطمدٍ 

ًمٚمجزم سمّمح٦م دًمٞمٚمف اًمٜم٘مكم سمؾ هق طمج٦م  ، دًمٞمال ذم ٟمٗمسفو ، طمج٦م ًمذاشمف

إُم٦م ذم شمٓمبٞم٘مٝم٤م اًمدًمٞمؾ  ُمٓم٤مسم٘متف ًمٚمحؼ ًمٕمدم ظمٓم٠مو أو آضمتٝم٤مدي

 اضمتامقمٝم٤م سم٠مهه٤م قمغم اًمب٤مـمؾ.و قمغم ومرع ُمـ اًمٗمروع

سمٓمالن و - اإلمج٤مع -وٕمػ اًم٘مقل اعمدقمك قمٚمٞمف  ؿَ ٚمِ ذن قمُ ٢موم

ٓ يٜمٕم٘مد قمغم  اإلمج٤مع ٕنَّ  4 مل يقىمػ قمغم اعمخ٤مًمػ ومٞمف نْ إو،  طمٙم٤ميتف

طمسبؽ دًمٞمال قمغم و ، ؾمقاء قمٚمٛمٜم٤م سم٤معمخ٤مًمػ أو مل ٟمٕمٚمؿ سمف ، سم٤مـمؾ

عم٤م يم٤من دًمٞمٚمٝم٤م و !يمام شمرى اإلمج٤معهذه اعمس٠مًم٦م وم٘مد ادقمقا ومٞمٝم٤م  ،ذًمؽ

ـ إئٛم٦م ذم يمؾ قمٍم ُمِ  دَ ضمِ ومقُ  ، سم٤مـمٚم٦م اإلمج٤معؾم٤مىمٓم٤م يم٤مٟم٧م طمٙم٤مي٦م 
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دمتٛمع  طمٗمٔم٤م هلذه إُم٦م أنْ و ، شمٕم٤مممـ اهلل ُمِ  ـ ي٘مقل سمخالومٝم٤م رمح٦مً ُمَ 

 .احلٛمد هللو اًمب٤مـمؾو ٠مقمغم اخلٓم

طمقا سمبٓمالن اًم٘مقل سم٤مٟمٕم٘م٤مد أئٛم٦م إصقل سَّ  أنَّ  : الثاين عرش

سمؾ ٟمّمقا قمغم أٟمف ٓ يٛمٙمـ شمّمقره  ، سمٕمد اخلالف اعمست٘مر اإلمج٤مع

ومال ُمٕمٜمك حلٙم٤مي٦م ، سمره٤مٟمفو فئٚمٓطم٘م٘مقا ذًمؽ سمدو ، ومْمال قمـ وىمققمف

 4 اًمديـاًمتٖمرير ذم و سمؾ ذًمؽ ُمـ اًمتدًمٞمس ، إىمقال اًمب٤مـمٚم٦م اعمزيٗم٦م

اظمتٚمػ قمٚمامء اًمٕمٍم قمغم  إذا ) :[ اًمؼمه٤من]ُم٤مم احلرُملم ذم إىم٤مل 

ر ومّم٤مروا اًم٘مقل أظم إمماعمتٛمسٙمقن سم٠مطمد اًم٘مقًملم  حصمؿ رضم، ىمقًملم 

،  مج٤معإهذا  ًمٞمف ُمٕمٔمؿ إصقًمٞملم أنَّ وم٤مًمذي ذه٥م إ، ٓمب٘ملم قمٚمٞمف ُمُ 

اٟم٘مرض اًمٕمٚمامء قمغم  إذاو ٤م،٤مقمً إمجهذا ٓ يٙمقن  أنَّ  إمموذه٥م اًم٘م٤ميض 

هذا ًمٞمس  : ىم٤مل ىم٤مئٚمقن .ؾمجٞم٦م وم٤مٓظمتالف ذم هذه اًمّمقرة أفمٝمر

٤م مل يٙمـ ظم٤مرىم ، ٘مقل اعمرضب قمٜمف٤مًموًمق شمٕمٚمؼ ُمتٕمٚمؼ سم ،مج٤مع٢مسم

 أُم٤م ،مج٤مع: هذا إوىم٤مل ىم٤مئٚمقن هذا. إممُمٞمؾ اًمِم٤مومٕمل و ،مج٤معًمإل

، وُمـ ُمذهبف أنَّ اعمختٚمٗملم مج٤مقم٤ماًم٘م٤ميض ومال ؿمؽ أٟمف ٓ جيٕمؾ هذا إ

 ٢مذاوم ا إمم ىمقل واطمٍد، مل يٙمـ ذًمؽ إمج٤مقًم٤م،ذم اًمٕمٍم إول ًمق رضمٕمق

ُمـ أهؾ اًمٕمٍم  اإلمج٤معو ، يم٤من هذا قمذر ُمذهبف ومٙمٞمػ اًمٔمـ سمف
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 إذا : ٦م واطمدة ومٞم٘مقلتصمؿ أٟمف يستدل قمغم متٝمٞمد ىم٤مقمدشمف سمٜمٙم ،اًمث٤م 

 وم٘مد فمٝمر اظمتالومٝمؿ ذم اًمتحٚمٞمؾ ، اظمتٚمػ قمٚمامء قمٍم قمغم ُمذهبلم

ؿ قمغم ُمذهبٝمؿ اًمتحريؿ ُمثال صمؿ شمْمٛمـ شم٘مرير يمؾ ىمقم أصح٤مهبو

ومٞمحّمؾ ذم وٛمـ اخلالف  ، اخلالف ؾم٤مئغٌ  ٝمؿ قمغم أنَّ تمج٤مقم٤م ُمـ يم٤مومإ

ىمقل  إممومرض اًمرضمقع  ٢مذاوم ، قمغم ضمقاز اخلالف اإلمج٤معُمع شم٘مرير 

قمغم  ٤مإلمج٤معًمٙمٜمف ُمسبقق سمو ، وىمققم٤مو واطمد ومٝمذا همػم ُمٜمٙمر قمٛمال

ن ضمرى ومٞمف ومأل ٢مذاوم ، هذا جيري ذم اًمٕمٍم اًمقاطمدو ،اخلالف شمسقيغِ 

وأُم٤م اًمذيـ ضمٕمٚمقا آشمٗم٤مق قمغم ىمقل ُمـ ،  ي ذم اًمٕمٍميـ أوممجير

يستدل قمغم سمٕمض و سمٕمْمٝمؿ يتٕمٚمؼ نَّ ٢موم ، مج٤مقم٤مإاًم٘مقًملم اًمس٤مسم٘ملم 

وي٘مقًمقن  ، ٜم٘مروقاي سم٤مضمتامع اعمختٚمٗملم قمغم أطمد اًم٘مقًملم ىمبؾ أنْ 

 ، ومٞمٝم٤م اًمٕمٍم قمغم طمٙمؿ واطمدٍ  ًمق وىمٕم٧م واىمٕم٦م وم٤مشمٗمؼ قمٚمامءُ  : أيْم٤م

 ،ري هذا اعمجرىـمب٤مىمٝمؿ قمغم ىمقل واطمد جيإو ، يم٤من اشمٗم٤مىمٝمؿ طمج٦م

 ، ُمٜم٤مدقمٜمٝم٤م صدر ُم٤م ىمو ٝمؿتٙمٜمُمٓ سمتخٞمٞمؾ هق إ وٓ يست٘مر هل١مٓء ىمدمٌ 

ًمٞمس اًمؽمدد و ، ذًمؽ أهنؿ ىم٤مًمقا اعمختٚمٗمقن يم٠مهنؿ قمغم شمردد اًمٜمٔمرو

ًمٞمس شمردد و ُمـ اؾمت٘مرار اًمٕمٚمامء اإلمج٤معٟمام يتٚم٘مك إو ،ُمذهب٤م حم٘م٘م٤م

واًمرأي احلؼ قمٜمدٟم٤م ُم٤م  .٤مـمٕملميـ طمج٦م قمغم خم٤مًمٗم٦م ىمٓمع اًم٘ماعمؽمدد
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ىمرب قمٝمد اعمختٚمٗملم قمغم ىمقل ومال أصمر  نَّ إ]:  ٟمبديف أن ومٜم٘مقل

دد ٟم٤مفمر واطمد أوٓ ُمع ؽمهق ٟم٤مزل ُمٜمزًم٦م ًمو ًمالظمتالف اعمت٘مدم

مت٤مدى اخلالف ذم زُم٤من ُمتٓم٤مول قمغم ىمقًملم  نْ إو ،اؾمت٘مراره آظمرا

ًملم ذم ؾم٘مقط أطمد اًم٘مق ًمق يم٤من يٜم٘مدح وضمفٌ  يض اًمٕمرف سم٠مٟمفسمحٞم٨م ي٘م

هذا  إمماٟمتٝمك إُمر  ٢مذاوم ، ٚمب٤مطمثلمًمًمٔمٝمر ذًمؽ  ، ُمع ـمقل اعمب٤مطمث٦م

ُم٤م صقرٟم٤مه ُمـ  ذًمؽ أنَّ و اعمٜمتٝمك ومال طمٙمؿ سم٤مًمقوم٤مق قمغم أطمد اًم٘مقًملم

وشمرديد اًمبح٨م ي٘متيض ُم٤م ،  آظمتالف ذم اًمزُم٤من ُمع ُمِم٤مورة اًمذيمر

 اخلالف ذم هذه احل٤مل طمّمقل ووم٤مق وٛمٜمل قمغم ـْ ذيمره اًم٘م٤ميض ُمِ 

ىمقل  إممهؿ ضمؿ همٗمػم و - رضمقع ىمقم ؾ ذم ذًمؽ أنَّ ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمو

ممـ يم٤من  طمتك ٓ يب٘مك قمغم ذًمؽ اعمذه٥م اًمث٤م  أطمدٌ  -أصح٤مهبؿ 

 شمٜم٤مهكو رؾمخ إذااخلالف  نَّ ٢موم 4يٜمتحٚمف ٓ ي٘مع ذم ُمست٘مر اًمٕم٤مدة

ي٦م أو أصمر جي٥م احلٙمؿ آصمؿ مل يتجدد سمٚمقغ ظمؼم أو ،  مت٤مدى اًمب٤مطمثقنو

ن ٢موم4  ه٥م ـم٤مل اًمذب قمٜمفومال ي٘مع ذم اًمٕمرف دروس ُمذ ، سمٛمثٚمف

ومٞمف حمٛمقل قمغم أٟمف سمٚمغ اًمراضمٕملم أُمر  ٤مإلمج٤معوم، ؽذًمومرض وم٤مرض 

وقن ومٞمف ذم جم٤مل اًمٔمٜمقن صمؿ هم٤مي٦م اًمٜمٔمر أن اٟمتٝمك قُم٤م يم٤مٟمقا خي ىؾمق

محال قمغم  ، ٤معىمٝمؿ إمجومقوم٤م ، ن ىمٓمٕمقا سمذًمؽإأهنؿ  ، هذا إممإُمر 
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ًم٘مٓمع اومرض وم٤مرض قمدم  نْ إو،  اإلمج٤معٟمبٜمك أصؾ اوقمغم هذا ، هذا

شمّمقر  نْ إو،  ومٝمذا سمٕمٞمد ذم اًمتّمقر، ُمع اًمرضمقع قمـ اعمذه٥م اًم٘مديؿ

ٟمف ٓ يٜم٘مدح ومٞمف ٢موم 4 اإلمج٤معشمٙمٚمػ ومام ذًمؽ سم٤مًمٖم٤م ُمبٚمغ  ذًمؽ قمغم

يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مقل اعمرضمقع قمٜمف طمس٥م اٟم٘مداح ذًمؽ  ـْ دقمقى شمبٙمٞم٧م ُمَ 

،  اإلمج٤معقم٤مء زاد اد   ، اًمؽمددذم فمٝمر وضمف  إذاو،  ذم ُمقاوع اًم٘مٓمع

ومٝمذا هق ىمقًمٜم٤م ُمع احت٤مد  ،هق اعم٘مٓمقع سمفو واضم٥م آشمب٤مع ٤معاإلمج نَّ ٢موم

اعمٕمتٛمد  نَّ ٢موم ،اًمٕمٍم ُمع ـمقل اًمزُم٤من اٟم٘مرض قمٚمامءُ  إذاوم٠مُم٤م ، اًمٕمٍم

صمؿ اضمتٛمع قمٚمامء اًمٕمٍم اًمث٤م  قمغم ،  قمٜمدٟم٤م ـمقل اًمزُم٤من قمغم اخلالف

مج٤مقم٤م عم٤م ىمرره اًم٘م٤ميض ُمـ إوم٤مًمقضمف أن ٓ جيٕمؾ ذًمؽ ، أطمد اعمذاه٥م

وُم٤م ذيمره إوًمقن ُمـ اقمتب٤مر  .قمغم شمّمقير اخلالف عاإلمج٤ماٟمٓمقاء 

 ا وم٘مقٌل ظمرً آاؾمت٘مراره و ، هذه اًمّمقرة ذم اجلٛمع سمؽمدد ٟم٤مفمر أوٓ

اؾمتٛمرار اًمٕمٚمامء اًمٖمقاصلم اعمٕمتٜملم  نَّ ٢موم 4قمـ اًمتحّمٞمؾ قمري  

،  ًم٘مٓمعإمم آ ؾمبٞمؾ  سم٤مًمبح٨م اعمتدارك قمغم اخلالف ىمٓمع ُمٜمٝمؿ سم٠منْ 

٤مىمل وومقمغم أطمد اعمذاه٥م ومٝمق اضمتامع اضمتٛمع ذم اًمٕمٍم اًمث٤م  ىمقم  وم٢من

 شمسقيغ اخلالفو ، ٜمٗمل اًم٘مٓمعسمقمغم ُمذه٥م ُمسبقق سم٘مٓمع إوًملم 

 اًمذي حي٘مؼ ذًمؽ أنَّ و ،ؿ ٟمٔمرهأيـ ي٘مع هذا ممـ يؽمدد أوٓ صمؿ يتٛم  و
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ٟمٞمط هب٤م و ، أطمٙم٤ممو ضمرت هب٤م أىمْمٞم٦مٌ اعمذاه٥م اًمتل اٟمتحٚمٝم٤م إوًمقن 

واعمرشمدد ،   ومريؼٟمٙم٤مر ومريؼ قمغمإحتٚمٞمؾ ومروج ُمـ همػم و ،ؾمٗمؽ دُم٤مء

ًمٕمب٤مرات اًمرؿمٞم٘م٦م ًمٚمِم٤مومٕمل وُمـ ا ، ٤مـذم ٟمٔمره ٓ يٜمقط سمؽمدده طمٙمٛمً 

ومٞم٘مدر يم٠من اعمٜم٘مرولم  [اعمذاه٥م ٓ متقت سمٛمقت أصح٤مهب٤م]: أٟمف ىم٤مل

 .(7)(حت٘مٞمؼ هذا ُم٤م ذيمرٟم٤مهو ذاسمقن قمـ ُمذاهبٝمؿ ، أطمٞم٤مء

أو ظم٤مًمػ واطمد ُمـ إُم٦م  إذا ): [ اعمستّمٗمك]وىم٤مل اًمٖمزازم ذم 

٤م ظمالوم٤م مج٤مقمً ومٚمق ُم٤مت مل شمٍم اعمس٠مًم٦م إ،  دوٟمف اإلمج٤معيٜمٕم٘مد اصمٜم٤من مل 

 إممـ ذه٥م ُمَ و ، م خم٤مًمٗم٦م إُم٦م يم٤موم٦مراعمح دًمٞمٚمٜم٤م أنَّ و ، ًمبٕمْمٝمؿ

ي٘م٤مل ُمذهبف ظمالف يم٤موم٦م  ٓ يٛمٙمـ أنْ ،  ُمذه٥م اعمٞم٧م سمٕمد قمٍمه

 : ًمذًمؽ ي٘م٤ملو ، ـ إُم٦م ٓ يٜم٘مٓمع ُمذهبف سمٛمقشمفاعمٞم٧م ُمِ  ٕنَّ  4إُم٦م

ومٛمذه٥م  4 وذًمؽ سمٕمد ُمقت اًمِم٤مومٕمل [واوم٘مفو ٕملومالن ظم٤مًمػ اًمِم٤موم]

وًمق ص٤مر ُمٝمجقرا ًمّم٤مر ُمذه٥م ،  اعمٞم٧م ٓ يّمػم ُمٝمجقرا سمٛمقشمف

 خي٤مًمٗمٝمؿ . اجلٛمٞمع يم٤معمٜمٕمدم قمٜمد ُمقهتؿ طمتك جيقز عمـ سمٕمدهؿ أنْ 

                                                 

 (.220 -7/229اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف )( (7
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مل يٍم  ، اشمٗمؼ اًمت٤مسمٕمقن قمغم أطمد ىمقزم اًمّمح٤مسم٦م إذا: و (7)ىم٤مل

ظمالوم٤م ٤م ًمالمج٤مع ًمٞمف ظم٤مرىم، ومل يٙمـ اًمذاه٥م إ اًم٘مقل أظمر ُمٝمجقرا

يمثػم ُمـ و اًمِم٤مومٕملو مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦مو ًمٚمٙمرظمل

اًمذيـ  نَّ ٢موم 4 ٤م جلٛمٞمع إُم٦مف ًمٞمس خم٤مًمٗمً ٕٟمَّ 4  اسمٜمفو ٤مئلاًم٘مدري٦م يم٤مجلبَّ 

اًمت٤مسمٕمقن ذم شمٚمؽ اعمس٠مًم٦م و ، ُم٤مشمقا قمغم ذًمؽ اعمذه٥م هؿ ُمـ إُم٦م

لم ٓ يم٤مٟمقا يمؾ إُم٦م ومٛمذهبٝمؿ سم٤مظمتٞم٤مر أطمد اًم٘مقًم نْ إو،  سمٕمض إُم٦م

ومٜمحـ سملم  ، اًم٘مقل أظمرطمقا سمتحريؿ سَّ  نْ ٢موم،  م اًم٘مقل أظمرحير  

شمٜم٤مىمض  إممٕٟمف ي١مدي  4 ٟم٘مقل هذا حم٤مل وىمققمف ُم٤م أنْ إ : أُمريـ

ه١مٓء و ، ٍمطم٦م سمتجقيز اخلالفذ ُمْم٧م اًمّمح٤مسم٦م ُمُ إ 4 لماإلمج٤مقم

ًمٙمٜمٝمؿ و ذًمؽ ممٙمـ نَّ إ : ٟم٘مقل ُم٤م أنْ إو اشمٗم٘مقا قمغم حتريؿ ُم٤م ؾمقهمقه.

: ؾٞمىم نْ ٢موم سمٕمض إُم٦م ضم٤مئزة. ـْ اعمٕمّمٞم٦م ُمِ و ُم٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦مسمٕمض إ

وأُم٤م اًمّمح٤مسم٦م وم٘مد  ؟!شمب٤مقمفي٘مقل هذا إمج٤مع جي٥م إ ـْ سمؿ شمٜمٙمرون قمغم ُمَ 

احلؼ ذم  سمٕمدهؿ قمغم دًمٞمؾ يٕملم ـْ ٕمثر ُمَ ٓ يَ  أنْ اشمٗم٘مقا قمغم ىمقًملم سمنمط 

هنؿ مل يِمؽمـمقا هذا ٢موم 4 اظمؽماع قمٚمٞمٝمؿو ؿهذا حتٙمُّ  : ىمٚمٜم٤م. أطمدمه٤م

 ومال يٛمٙمـ اًمنمط ذم احلج٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م،  ج٦م ىم٤مـمٕم٦مطُم  اإلمج٤معو ، نمطاًم

                                                 

 اًم٘م٤مئؾ : هق اإلُم٤مم اًمٖمزازم رمحف اهلل.( (7
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ًمق ضم٤مز هذا جل٤مز و خيرج قمـ يمقٟمف ىم٤مـمٕم٤مو ، ًمٞمفإذ يتٓمرق آطمتامل إ 4

وم٘مد اشمٗم٘مقا سمنمط ،  أمجٕمقا قمغم ىمقل واطمد قمـ اضمتٝم٤مد إذا : ٘م٤مليُ  أنْ 

ىمد ُمْم٧م و ،  احلؼ ذم ظمالومفٕملم  سمٕمدهؿ قمغم دًمٞمؾ يُ  ـْ ر ُمَ ٕمثُ ٓ يَ  أنْ 

ؾ واطمد ُمـ اًم٘مقًملم ومال جيقز ظمرق ّمح٤مسم٦م ُمتٗم٘م٦م قمغم شمسقيغ يماًم

  .(7) ( مج٤مقمٝمؿإ

هذا  [ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م]وىمد ٟمٍم اًمت٘مل اًمسبٙمل ذم 

طمٙم٤مه قمـ قم٤مُم٦م إصح٤مب و اؾمتدل ًمف سمام يٓمقل ٟم٘مٚمفو حفرضمَّ واًم٘مقل 

ٟمف إؾمحؼ إذيمر اًمِمٞمخ أسمق و ٟمف أصح اًمقضمٝملم قمٜمد أصح٤مسمٜم٤مإ) :  وم٘م٤مل

 .(اًمِم٤مومٕمل ىمقل قم٤مُم٦م أصح٤مب

 .أيمثر إؿمٕمري٦مو ىمقل أيمثر أصح٤مسمٜم٤م : (4) وىم٤مل ؾمٚمٞمؿ اًمرازي

 ًمٞمف ُمٞمؾ اًمِم٤مومٕمل.إ : ُم٤مم احلرُملمإىم٤مل و .ويمذا ىم٤مل اسمـ اًمسٛمٕم٤م 

 طمٙمؿ اخلالف ٓ يرشمٗمع. أنْ  إممذه٥م اًمِم٤مومٕمل  : وىم٤مل اسمـ سمره٤من

سمف ىم٤مل و اًمٗم٘مٝم٤مءو وٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض ذم اًمت٘مري٥م قمـ مجٝمقر اعمتٙمٚمٛملم

 ، اسمـ أيب هريرةو ، أصح٤مسمٜم٤م أسمقسمٙمر اًمّمػمذم ـْ وُمِ  محد.أو إؿمٕمري

                                                 

 (.720  - 722اعمستّمٗمك ذم قمٚمؿ إصقل )( (7

 .(0/722اًمبحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )( (4
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-ٟمف ممتٜمع إ ، اًمٖمزازم اإلُم٤ممو ، اًم٘م٤ميض أسمقطم٤مُمدو ،أسمق قمكم اًمٓمؼميو

سمذا ٟمٕمٚمؿ و. أـم٤مل ذًمؽ سمام يراضمع ُمـ إصؾو - أي ٓ يتّمقر وضمقده

 .اإلمج٤معظمرق و قرٝمـ اًمتُم٤م ذم ىمقل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ُمِ 

 فصل

ن اآلثار الاي ي  ))
 ((هبا عذ إدراك الركعة بالركوع سادل  م 

 :قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝم٤م  (7)واطمتجقا أيْم٤م سمآصم٤مر رواه٤م اًمبٞمٝم٘مل        

  رايمٕم٤م اإلُم٤ممـ مل يدرك ُمَ ) : أٟمف ىم٤ملريض اهلل قمٜمف قمـ اسمـ ُمسٕمقد ، 

 .(مل يدرك شمٚمؽ اًمريمٕم٦م

  اإلُم٤ممأدرك  ـْ ُمَ ) : أٟمف يم٤من ي٘مقل ريض اهلل قمٜمٝماموقمـ اسمـ قمٛمر 

 .( وم٘مد أدرك شمٚمؽ اًمريمٕم٦م، رأؾمف  اإلُم٤مميرومع  ع ىمبؾ أنْ ومريم ، رايمٕم٤م

 أهنام يم٤مٟم٤م  ريض اهلل قمٜمفزيد سمـ صم٤مسم٧م و وقمـ قمبداهلل سمـ قمٛمر أيْم٤م

وم٘مد أدرك  ، رأؾمف اإلُم٤ممـ أدرك اًمريمٕم٦م ىمبؾ أن يرومع ُمَ ):  ي٘مقٓن

 .(اًمسجدة

 رايمع  اإلُم٤ممو زيد سمـ صم٤مسم٧م أهنام دظمال اعمسجدو وقمـ أيب سمٙمر

  .٤مًمّمػحل٘م٤م سممه٤م رايمٕم٤من طمتك و ٤مصمؿ دسمَّ  ، ومريمٕم٤م

                                                 

 [.4277ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى سمرىمؿ ]( (7
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 : وضمقه ـْ قمـ اطمتج٤مضمٝمؿ هبذه أصم٤مر ُمِ اجلقاب و

أٟمف ٓ طمج٦م ذم أطمد دون رؾمقل اهلل صغم اهلل  : الوجه األول

أشمك و وم٘مد ىم٤مل، ـ ىم٤مل همػم هذا ُمَ و ، ـ يم٤منؾمٚمؿ يم٤مئٜم٤م ُمَ وآًمف و قمٚمٞمف

 اًمبٝمت٤من.و ٟمٓمؼ سم٤مًمزورو،  اعمٜمٙمر ذم اًم٘مقل ذم اًمنميٕم٦مو سم٤معمح٤مل

هق اعمرضمح اعمخت٤مر اعمح٘مؼ سمدٓئٚمف قمٜمد هذا  نَّ أ : الثاين الوجه

إصؾ  ):  ىم٤مل اًمٖمزازم ذم اعمستّمٗمك4  أهؾ إصقل ـْ اعمح٘م٘ملم ُمِ 

 أنَّ  إممىمد ذه٥م ىمقم و،  اًمث٤م  ُمـ إصقل اعمقهقُم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب

 ،ظم٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس نْ إأٟمف طمج٦م  إممىمقم و ، ُمذه٥م اًمّمح٤ميب طمج٦م ُمٓمٚم٘م٤م

ًم٘مقًمف صغم اهلل  4 قمٛمر ظم٤مص٦مو ذم ىمقل أيب سمٙمر احلج٦م أنَّ  إممىمقم و

احلج٦م  أنَّ  إممىمقم و (7) [ـ سمٕمدييـ ُمِ ذَ اىمتدوا سم٤مًمٚمَّ ] : ؾمٚمؿوآًمف و قمٚمٞمف

 ـْ ُمَ  نَّ ٢موم 4 اًمٙمؾ سم٤مـمؾ قمٜمدٟم٤مو .اشمٗم٘مقا إذاذم ىمقل اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 

، ومال طمج٦م ذم ىمقًمف ، اًمسٝمق ومل شمثب٧م قمّمٛمتف و جيقز قمٚمٞمف اًمٖمٚمط

ـ همػم قمك قمّمٛمتٝمؿ ُمِ دَّ يمٞمػ شمُ و ، ُمع ضمقاز اخلٓم٠م سم٘مقهلؿ ت٩مُّ ومٙمٞمػ حُي 

 ؟ تّمقر قمّمٛم٦م ىمقم جيقز قمٚمٞمٝمؿ آظمتالفيمٞمػ يُ و ؟ طمج٦م ُمتقاشمرة

ىمد اشمٗم٘م٧م اًمّمح٤مسم٦م قمغم ضمقاز و يمٞمػ يمٞمػ خيتٚمػ اعمٕمّمقُم٤من؟و

                                                 

 [ ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف.2227اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم سمرىمؿ ]( (7
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 ـْ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمغم ُمَ و ومٚمؿ يٜمٙمر أسمق سمٙمر ، خم٤مًمٗم٦م اًمّمح٤مسم٦م

قمغم يمؾ جمتٝمد ، ؾ آضمتٝم٤مد ئسمؾ أوضمبقا ذم ُمس٤م ، ٤مًمٗمٝمام سم٤مٓضمتٝم٤مدخي

وىمقع آظمتالف و وم٤مٟمت٘م٤مد اًمدًمٞمؾ قمغم اًمٕمّمٛم٦م ، بع اضمتٝم٤مد ٟمٗمسفيتَّ  أنْ 

 .(7)( شمٍمحيٝمؿ سمجقاز خم٤مًمٗمتٝمؿ ومٞمف صمالصم٦م أدًم٦م ىم٤مـمٕم٦مو سمٞمٜمٝمؿ

اقمٚمؿ أهنؿ ىمد اشمٗم٘مقا قمغم  ) :[ رؿم٤مد اًمٗمحقلإ]وىم٤مل اًمِمقيم٤م  ذم 

 ،صح٤ميب آظمر ىمقل اًمّمح٤ميب ذم ُمس٤مئؾ آضمتٝم٤مد ًمٞمس سمحج٦م قمغم أنَّ 

 همػمهؿو اسمـ احل٤مضم٥مو ُمديأو وممـ ٟم٘مؾ هذا آشمٗم٤مق اًم٘م٤ميض أسمقسمٙمر

 : اًمت٤مسمٕملم قمغم أىمقالو اظمتٚمٗمقا هؾ يٙمقن طمج٦م قمغم ُمـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦مو

 ... 4 (4)هق احلؼو ًمٞمف ذه٥م اجلٛمٝمقرإو ،أٟمف ًمٞمس سمحج٦م ُمٓمٚم٘م٤م : األول

                                                 

 .(702ؿ إصقل )( اعمستّمٗمك ذم قمٚم(7

( أرسمٕم٦م أىمقال ذم اعمسـ٠مًم٦م ايمتٗمـك اًمٖمـامري سمـذيمر 900ذيمر اًمِمقيم٤م  ذم إرؿم٤مد اًمٗمحقل )( (4

 إول ُمٜمٝم٤م وهل : 

أٟمف طمج٦م ذقمٞم٦م ُم٘مدُم٦م قمغم اًم٘مٞم٤مس وسمف ىم٤مل أيمثر احلٜمٗمٞم٦م وٟم٘مؾ قمــ ُم٤مًمـؽ وهـق : اًمث٤م  

 .ىمقل اًمِم٤مومٕمل

قمغم ىمٞم٤مس ًمٞمس ُمٕمف ىمـقل صـح٤ميب أٟمف طمج٦م إذا اٟمْمؿ إًمٞمف اًم٘مٞم٤مس ومٞم٘مدم طمٞمٜمئذ : اًمث٤مًم٨م 

 .وهق فم٤مهر ىمقل اًمِم٤مومٕمل ذم اًمرؾم٤مًم٦م

أٟمف طمج٦م إذا ظم٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس ٕٟمف ٓ حمٛمؾ ًمف إٓ اًمتقىمٞمػ وذًمؽ اًم٘مٞمـ٤مس واًمـتحٙمؿ : اًمراسمع 

 .ذم ديـ اهلل سم٤مـمؾ 
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 وآًمف غم اهلل قمٚمٞمفٓ ٟمبٞمٜم٤م حمٛمدا صهذه إُم٦م إ إمممل يبٕم٨م  شمٕم٤ممماهلل  نَّ ٢موم

 ةمجٞمع إُم٦م ُم٠مُمقرو ،يمت٤مب واطمدو ٓ رؾمقل واطمدًمٞمس ًمٜم٤م إو ، وؾمٚمؿ

سمٖمػم  شمٕم٤ممم٘مقم ذم ديـ اهلل شماحلج٦م  نَّ : إ ـ ىم٤ملومٛمَ ، اًمسٜم٦مو سم٤مشمب٤مع اًمٙمت٤مب

وم٘مد ىم٤مل  ،ًمٞمٝمامُم٤م يرضمع إو مل وس وآًمف ؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمفو يمت٤مسمف

ذقم٤م مل ي٠مُمر اهلل  اإلؾمالُمٞم٦ميٕم٦م وأصمب٧م ذم اًمنم،  ذم ديـ اهلل ُم٤م ٓ يثب٧م

ـ قمب٤مد احلٙمؿ ًمٗمرد أو أومراد ُمِ  نَّ وم٢م 4 سم٤مًمغ ٌل شم٘مقُّ و ، وهذا أُمر قمٔمٞمؿ سمف

شمّمػم و ، ج٦م قمغم اعمسٚمٛملم جي٥م اًمٕمٛمؾ هب٤مىمقًمف أو أىمقاهلؿ طُم  اهلل سم٠منَّ 

ٓ حيؾ و ، ضمؾ سمفو ذن اهلل قمز٠م، مم٤م ٓ ي ذقم٤م صم٤مسمت٤م ُم٘مررا شمٕمؿ سمف اًمبٚمقى

ًمرؾمقل  إٓهذا اعم٘م٤مم مل يٙمـ  نَّ ٢موم4  ٓ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمفو إًمٞمفعمسٚمؿ اًمريمقن 

 نْ إو ، وؾمٚمؿ اًمذي أرؾمٚمف اهلل سم٤مًمنميٕم٦م ٓ ًمٖمػمه وآًمف اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ُم٘م٤مم  وٓ ؿمؽ أنَّ  ، قمٔمؿ اعمٜمزًم٦م أي ُمبٚمغو اًمديـو سمٚمغ ذم اًمٕمٚمؿ

 ، ارشمٗم٤مع اًمدرضم٦مو ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ وًمٙمـ ذًمؽ ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م ، اًمّمحب٦م

أطمدهؿ ٓ يبٚمٖمف ُمـ همػمهؿ اًمّمدىم٦م سم٠مُمث٤مل  دُّ ا ُمُ هلذو ، اًمِم٠من ٦مقمٔمٛمو

زًم٦م رؾمقل ـسملم ضمٕمؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٛمٜمو وٓ شمالزم سملم هذا،  اجلب٤مل

 4 سم٢مشمب٤مقمفاًمٜم٤مس  وإًمزام ، ٦م ىمقًمفٞمج  وؾمٚمؿ ذم طُم  وآًمف اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

وأُم٤م ُم٤م  وٓ صمب٧م قمٜمف ومٞمف طمرف واطمد. ، ذًمؽ مم٤م مل ي٠مذن اهلل سمف نَّ ٢موم
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قمٜمف صغم اهلل  يو٦م ىمقل اًمّمح٤ميب مم٤م رُ ٞماًم٘م٤مئٚملم سمحجمتسؽ سمف سمٕمض 

 (7)(أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم سم٠مهيؿ اىمتديتؿ اهتديتؿ):  وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل وآًمف قمٚمٞمف

سمحٞم٨م ، واًمٙمالم ومٞمف ُمٕمروف قمٜمد أهؾ هذا اًمِم٠من  ومٝمق مم٤م مل يثب٧م ىمط.

ٛمثؾ سمومٙمٞمػ  ، ٓ يّمح اًمٕمٛمؾ سمٛمثٚمف ذم أدٟمك طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمنمع

ـ وضمف صحٞمح اخلٓم٥م اجلٚمٞمؾ قمغم أٟمف ًمق صمب٧م ُمِ و ، هذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ

 ، ـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦مُمزيد قمٛمٚمٝمؿ هبذه اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة اًمث٤مسمت٦م ُمِ  أنَّ 

                                                 

٤مء ـطمدي٨م ُمقوقع يمذب قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ ، وىمـد سح قمٚمٛمـ( (7

 ـ يمتبٝمؿ ُمثؾ :احلدي٨م سمقوٕمف ذم يمثػم ُم

:  [4032( سمـرىمؿ ]737ــ2/730شمٚمخـٞمص احلبـػم )ذم  ىم٤مل احل٤مومظ اسمــ طمجـر -7

هذا يمالم ٓ :  ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمبزار ... [أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم سم٠مهيؿ اىمتديتؿ اهتديتؿ]طمدي٨م )

هذا ظمؼم ُمٙمذوب ُمقوـقع :  وىم٤مل اسمـ طمزم،  وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف يّمح قمـ اًمٜمبل

 .( سم٤مـمؾ

:  [4202( سمــرىمؿ ]294ـــ4/297ظمالصــ٦م اًمبــدر اعمٜمــػم ) ذم ىمــ٤مل اسمـــ اعمٚم٘مـــ -4

رواه قمبد سمـ محٞمد ُمــ طمـدي٨م  [اًمٜمجقم سم٠مهيؿ اىمـتديتـؿ اهتديتؿ أصح٤ميب]طمدي٨م )

ريض اهلل قمـٜمٝمام وهمـػمه ُمــ طمـدي٨م قمٛمـر وأيب هريـرة ريض اهلل قمـٜمٝمام، اسمـ قمٛمـر 

 صـغم اهلل ٓ يّمح هذا اًمٙمالم قمــ رؾمـقل اهلل: ىم٤مل اًمبزار، وأؾم٤مٟمٞمده٤م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م

 .(ىمط ُمٙمذوب سم٤مـمؾ، مل يّمح: وىم٤مل اسمـ طمزمقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

أصـح٤ميب يمـ٤مًمٜمجقم سمـ٠مهيؿ اىمتـديتؿ ])( : 900ىم٤مل اًمِمـقيم٤م  ذم إرؿمـ٤مد اًمٗمحـقل ) -9

 .( مل يثب٧م ىمط [اهتديتؿ
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اًمٖمػم هبؿ  إىمتداء ُمِمٞمٝمؿ ذم ـمري٘متٝم٤م ي٘متيض أنَّ إشمب٤مقمٝم٤م وطمرصٝمؿ قمغم و

مل ىمٚم٧م  : ؾ ٕطمدهؿـف ًمق ىمٞمٕٟمَّ  4 هداي٦م يم٤مُمٚم٦م شمب٤مقمٝم٤ماو ذم اًمٕمٛمؾ هب٤م

مل و اًمسٜم٦مو ُمـ اًمٙمت٤مباحلج٦م  إسمرازمل يٕمجز قمـ  ؟ مل ومٕمٚم٧م يمذا ؟ يمذا

 ُمثؾ هذا حيٛمؾ ُم٤م صح قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف قمغمو ، يتٚمٕمثؿ ذم سمٞم٤من ذًمؽ

وُم٤م  (7) (قمٛمرو أيب سمٙمر،  اىمتدوا سم٤مًمذيـ ُمـ سمٕمدي) : ىمقًمف ـْ وؾمٚمؿ ُمِ  وآًمف

ؾمٜم٦م و قمٚمٞمٙمؿ سمسٜمتل) : وؾمٚمؿ وآًمف صح قمٜمف ُمـ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف

اهلل مل  نَّ 4 وم٢م اطمرص قمٚمٞمفو وم٤مقمرف هذا (4)(هل٤مديـاخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ا

 ؾمٞمدٟم٤م حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف إٓرؾمقٓ ؾم٤مئر هذه إُم٦م  إممإًمٞمؽ وجيٕمؾ 

ًمؽ قمغم ًمس٤من ؾمقاء ُمـ  عَ ٓ َذَ و،  همػمه سم٢مشمب٤معمل ي٠مُمرك و ، وؾمٚمؿ وآًمف

، ٓ ضمٕمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ احلج٦م قمٚمٞمؽ ُمـ ىمقل همػمه و ، أُمتف طمروم٤م واطمدا

 .(9) (يم٤من  ـْ يم٤مئٜم٤م ُمَ 

اخلالف ذم هذه  طمٙم٤مي٦م أهؾ إصقل أنَّ  : الوجه الثالث

شمدىمٞمؼ ٟمٔمر ذم و ، اعمس٠مًم٦م طمٙم٤مي٦م ؾمٓمحٞم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ حت٘مٞمؼ ذم اًمبح٨م

ٞم٦م أىمقال اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم ج  اًم٘م٤مئٚملم سمحُ  نَّ ٢موم 4 اًمقاىمع

                                                 

 [ ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف.2227اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم سمرىمؿ ]( (7

 دي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ريض اهلل قمٜمف.[ ُمـ طم4010ضم٤مُمع اًمؽمُمذي سمرىمؿ ]( (4

 ( سم٤مظمتّم٤مر.900إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل )( (9
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قم٤مُمٚمقن قمغم أٟمف ٓ طمج٦م ذم أطمد دون رؾمقل اهلل صغم و ، ظمالف ذًمؽ

 اًمتٍمف ٓ سمٛمجرد اًم٘مقلو اًمٕمؼمة سم٤مًمٕمٛمؾو ، ٚمؿًمف وؾموآ اهلل قمٚمٞمف

ف ٓ يقضمد واطمد ذم اًمدٟمٞم٤م أصال قمغم اًم٘مٓمع اًمب٤مت ٟمَّ ٢موم 4 اًمدقمقىو

أٟمف يٚمتزم ُم٤م ىم٤مل ُمـ يمقن  ، ٓ ري٥مو اًمذي ٓ ي٘مع ومٞمف أدٟمك ؿمؽ

ادقمك  ـْ ُمِ و،  ُمذه٥م اًمّمح٤ميب أو اًمِمٞمخلم أو اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ طمج٦م

أدًم٦م و ضم٤مهؾ سم٠مطمقال إئٛم٦م ُم٤مإ 4 ومٝمق أطمد رضمٚملم ،إُم٤ممهذا ذم 

،  صم٤مر اًمّمح٤مسم٦م يمام هق طم٤مل اعم٘مٚمدةآأصقل اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وو ُمذاهبٝمؿ

قمدا هذا ومال  ـْ وُمَ ،  رضمؾ قم٤ممل سمذًمؽ ُمٕم٤مٟمد ًمٚمحؼ ُمٙم٤مسمر ًمٚمقاىمع ُم٤مإو

ُم٤مم جيٕمؾ ىمقل إيٙمقن قمٜمده قمٚمؿ رضوري سم٠مٟمف ٓ يقضمد  سمد أنْ 

ؾمتحس٤مٟمف ًم٘مقل ا احلج٦م ذم اًمقاىمع وإٟمام،  اإلـمالق٦م قمغم جَّ اًمّمح٤ميب طُم 

٦م عم٤م جَّ ًمق يم٤من جمرد ىمقًمف طُم  إذ،  ًمٞمف ٓ جمرد ىمقًمفإُمٞمٚمف اًم٘مٚمبل و صح٤ميب

ٟمحـ ٟمرى اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ حيت٩م و ، خي٤مًمػ احلج٦م اًمث٤مسمت٦م قمٜمده ر أنْ شمّمقّ 

سمؾ ،  ئتلم٤مُمو ذم ُم٤مئ٦مو سمؾ ، خي٤مًمٗمف ذم قمنمةو سم٘مقل اًمّمح٤ميب ذم ُمس٠مًم٦م

اًمذيـ هؿ وطمدهؿ  ُمٕمٝمؿ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدونو خي٤مًمػ اجلامقم٦م اعمتٕمددة

صم٤مر آجمٚمدا طم٤مومال ذم وىمد أًمػ سمٕمض إئٛم٦م  طمج٦م قمغم ُم٤م يزقمٛمقن.

اشمٗم٘مقا قمغم قمدم اًم٘مقل سمف ُمٜمٝم٤م دون ُم٤م و اًمّمح٤مسم٦م اًمتل ظم٤مًمٗمقه٤م
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هل و ، ـ ذًمؽ أُمثٚم٦م قمديدةٓ وٞمؼ اعمٙم٤من جلٚمبٜم٤م ُمِ ًمق و اظمتٚمٗمقا ومٞمف.

وم٠ميـ احلج٦م  اخلالف،و ٜم٦مراضمع يمت٥م اًمسُّ  ـْ فم٤مهرة ٓ ختٗمك قمغم ُمَ 

ذم يمت٤مب  احلج٦مَ  نَّ أو ، ٛمٕمقن قمغم قمدُمٝم٤مسمؾ اًمقاىمع أهنؿ جُم  ؟! اعمزقمقُم٦م

ٟمام هق إُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف و ، وؾمٚمؿ وآًمف ٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمفؾُم و شمٕم٤ممماهلل 

ح ذم ذهٜمٝمؿ ُمـ ُمقاوم٘م٦م صح٤ميب ذم ُمس٠مًم٦م أو ُمس٤مئؾ ٘مداؾمتحس٤من عم٤م يٜم

 ٓ ذم يمؾ ُم٤م ي٘مقل.

ن ىمقل اًمّمح٤ميب يٙمق أٟمف ٓ يتّمقر قم٘مال أنْ  : الوجه الرابع

 4 سمٞمٜمٝمؿ ذم اعمس٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦ماًمٙمبػم ٦م ًمقضمقد اخلالف جَّ طُم 

 ر أنْ تّمقَّ ظمالومف ومٙمٞمػ يُ  إممذه٥م همػمه ُمٜمٝمؿ و ىم٤مل أطمدهؿ ٢مذاوم

ومه٤م ُمتٜم٤مىمْم٤من وشمٙمقن اًمّمالة ُمثال  ؟! يٙمقن يمؾ ُمٜمٝمام طمج٦م

،  واعمراد طمالٓ ذم طم٤مل يمقهن٤م طمراُم٤م، ذم طم٤مل يمقهن٤م سم٤مـمٚم٦م صحٞمح٦م

 وأظمر يرى اًمبٓمالن،  ٞم٦ماحلٚم  و ٤من أطمدهؿ يرى اًمّمح٦ميم إذا

يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م  وإٟمام،  شمٕم٤مروٝم٤م ذم ٟمٗمسٝم٤م احلج٦م يستحٞمُؾ و احلرُم٦م،و

ضمٞمح سمدًمٞمؾ دظمؾ اًمؽم نْ ٢موم ، وهذا شمٕم٤مرض ذاب،  اًمتٕم٤مرض ُمـ اخل٤مرج

ن مل يٙمـ سمدًمٞمؾ إو ، ًمٖمل ىمقل اًمّمح٤ميبأُ و ،ظم٤مرضمل يم٤من هق اعمٕمتؼم

صمؿ قمٜمد ؾم٘مقط أطمدمه٤م يس٘مط أظمر  ، قزام ٓ جيحتٙمُّ و يم٤من شمالقمب٤م
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ذه٥م ًمٚمس٘مقط جلٝم٦م صمب٧م عمٕم٤مدًمتٝم٤م  ٢مذاوم ، أيْم٤م ًمتس٤موهيام ذم احلجٞم٦م

ًمٞمف يمثػم ومٞمام مل يٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمػ يمام جيٜمح إادقمل هذا  نْ إو سم٤مًمرضورة ،

 ُض شمتبٕمَّ  ٕهن٤م 4ٓ أيًْم٤م قمغم قمدم احلجٞم٦م دًمٞمال يم٤من ذًمؽ  ، ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء

 ، ٓ يٙمقن طمج٦م إُم٤م أنْ و ، طمج٦مُم٤م أن يٙمقن إوم٤مًمّمح٤ميب  ، ذم ٟمٗمسٝم٤م

،  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م فيقضمد خم٤مًمٗم يقضمد أو جيقز أنْ وٓ إ ىمقل ـْ ٟمف ُم٤م ُمِ إصمؿ 

 ، ـ اًمْمٞم٤معٕٟمف ًمٞمس ُمـ اًمنميٕم٦م اعمْمٛمقن طمٗمٔمٝم٤م ُمِ  4 إًمٞمفومل يّمؾ 

 ٓ اًمّمح٤ميب، اإلمج٤معأدقمك هذا ومٞمام اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف وم٤مًمدًمٞمؾ طمٞمٜمئذ  نْ إو

ومٙمٞمٗمام دار احل٤مل  ، ؿـ اًمّمح٤مسم٦م أو ُمـ همػمه٦م ؾمقاء ُمجَّ طُم  اإلمج٤معو

 .تّمقرةوم٤محلجٞم٦م همػم ُمُ 

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا ذم هذه  أنَّ  : الوجه اخلامس

،  ومذه٥م اسمـ ُمسٕمقد ، هل ُمث٤مل عم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمقضمف ىمبٚمفو اعمس٠مًم٦م

ًمٞمف ُم٤م ذه٥م إ إمم ، قمبداهلل سمـ اًمزسمػمو،  زيد سمـ صم٤مسم٧مو،  اسمـ قمٛمرو

 اجلٛمٝمقر.

أصمر أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ومال دظمؾ ًمف ذم هذا  وأُم٤م

سمف  اضمتزأٟمف ٓ أ،  اإلُم٤ممٟمام ومٕمؾ ذًمؽ ًمٞمدرك اًمريمقع ُمع إف ٕٟمَّ 4  اًمب٤مب

مجٞمع و قم٤مئِم٦مو أسمق ؾمٕمٞمد اخلدريو ذه٥م أسمق هريرةو ، قمـ اًمريمٕم٦م
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اًمريمٕم٦م ٓ شمدرك  أنَّ  إمم اإلُم٤ممًم٘م٤مئٚملم سمقضمقب اًم٘مراءة ظمٚمػ ااًمّمح٤مسم٦م 

وم٠مسمق  ،ـ واوم٘مف طمج٦مُمَ و يم٤من اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف نْ ٢موم 4 سم٤مًمريمقع

مل يٙمـ أسمق  نْ إو ، ٓؾمتقائٝمؿ ذم اًمّمحب٦م 4 ـ واوم٘مف طمج٦م أيْم٤مُمَ و هريرة

ومٙمذًمؽ اسمـ  وًمذًمؽ مل ي٠مظمذ سم٘مقهلؿ اجلٛمٝمقر، ٦مجَّ واوم٘مف طُم  ـْ ُمَ و هريرة

 ًمذًمؽ مل ٟم٠مظمذ سمرأهيؿ سمؾ اسمـ قمٛمرو ، ـ واوم٘مف ًمٞمس سمحج٦مُمَ و ُمسٕمقد

ـْ  دَ رَ أسمق هريرة وَ و ومٙمٞمػ يٙمقن  ، يمؾ ُمٜمٝمام ُم٤م يدل قمغم اعمذهبلم قم

ويمٞمػ اًمٕمٛمؾ ذم هذه احلج٦م اعمتٜم٤مىمْم٦م ؟!! هذا طم٤مًمف ـْ طمج٦م ُمَ 

،  اظمت٤مر يمؾ ومريؼ ىمقل مج٤مقم٦م يم٤من شمالقمب٤م سم٤مًمديـ نْ ٢موم ؟! اعمتْم٤مرسم٦م

قمٛمؾ سم٤مجلٛمٞمع  نْ إو ، اهلقى وهذا سمدهيل اًمبٓمالنو اظمتٞم٤مره سم٤مًمتِمٝملو

ـْ إ 4 رهّمقُّ يم٤من شمٜم٤مىمْم٤م ُمستحٞمال شمَ  دريم٤م ًمٚمريمٕم٦م يٙمقن ُمُ  أنْ  ذ ٓ يٛمٙم

همػم ُمدرك هل٤م سم٤مًمريمقع ، وُمقاوم٘مقه  دراك اًمريمقع يمام ي٘مقل اسمـ ُمسٕمقد٢مسم

أىمقال  ـْ يٙمقن رء ُمِ  ومبٓمؾ أنْ  ، ُمقاوم٘مقهو يمام ي٘مقل أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري

 ـْ هق اًمٕمٛمؾ سم٤مًمدًمٞمؾ ُمِ و احلؼ إممووضم٥م اًمرضمقع  ، ٦مجَّ اًمّمح٤مسم٦م طُم 

 ؾمٚمؿ.و وآًمفصغم اهلل قمٚمٞمف ٜم٦م رؾمقًمف يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وؾُم 
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 فصل

 (( أدلة الؼائؾني بعدم إدراك الركعة بالركوع ))

 ، ك اًمريمٕم٦م سم٤مًمريمقعادرإذ ىمد سمٓمؾ يمؾ ُم٤م اؾمتدًمقا سمف إلو

 ومٜم٘مقل : شمٕم٤مممؿم٤مء اهلل  نْ إومٚمٜمذيمر دٓئؾ ُم٘م٤مسمٚمف ًمٞمٚمقح أٟمف احلؼ 

 ـْ ومٛمَ  ، ومرض قمغم اعم٠مُمقم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م نَّ أ : الدلقل األول

قم٤مدة اًمريمٕم٦م ًم٘مراءهت٤م يمام إ ـْ ، ومال سمد ُمِ  رك اًمريمقع وم٘مد وم٤مشمف ومروٝم٤مأد

 ٟمام يٚمزم اًمِم٤مومٕمٞم٦مإهذا اًمدًمٞمؾ  ن ىمٞمؾ :وم٢م اًمٗمرائض. ـْ ًمق وم٤مشمف همػمه٤م ُمِ 

 إممذه٥م  ـْ واوم٘مٝمؿ قمغم وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م قمغم اعم٠مُمقم دون ُمَ  ـْ ُمَ و

ًمٞمس ذيٕمتف واطمدة و واطمد شمٕم٤مممديـ اهلل  : ىمٚمٜم٤م قمدم وضمقهب٤م قمٚمٞمف.

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ ومٞمٝم٤م ؿم٤مومٕمٞم٦م وٓ طمٜمٗمٞم٦م وٓ ُم٤مًمٙمٞم٦م 

ذقمف و شمٕم٤ممموديـ اهلل  [(723إٟمٕم٤مم ]ؾمقرة ) چڇ     ڇ  ڇ  ڍ

،  وؾمٚمؿ وآًمفوقمغم ًمس٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ، يمت٤مسمف ـْ ي١مظمذ ُمِ 

قمغم اعم٠مُمقم ذم  ٦ماًمسٜم٦م ىمد ٟمٓمؼ سمقضمقب اًمٗم٤محتو اًمٙمت٤مب ـْ واًمدًمٞمؾ ُمِ 

 ـْ خي٤مًمٗمف ًمرأي أطمد ُمِ  ومٞمحرم قمغم يمؾ ُم١مُمـ أنْ  ، ٦ماًمنيو اجلٝمري٦م

ؾمٜمذيمره ُمٗمّمال قم٘م٥م ذيمر دٓئؾ اعمس٠مًم٦م طمتك و ، يم٤من ـْ ٤م ُمَ اًمٜم٤مس يم٤مئٜمً 

 .شمٕم٤مممؿم٤مء اهلل  نْ إٓ يب٘مك ومٞمٝم٤م ارشمٞم٤مب 
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ًم٘مقًمف صغم  ٤مإلمج٤معاًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة ومريْم٦م سم نَّ إ : الدلقل الثاين

ي٨م داحل ( مل شمستٓمع وم٘م٤مقمدا نْ ٢موم ، ٤مـىم٤مئٛمً  صؾ   ):  وؾمٚمؿ وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

ىم٤مل اًمٜمقوي  ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم. (4) أمحدو ( 7)رواه اًمبخ٤مري

 ٓ شمّمحُّ ،  ٤مإلمج٤معاًم٘مٞم٤مم ذم اًمٗمرائض ومرض سم ) : ذم ذح اعمٝمذب

أٟم٤م  : طمتك ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م ًمق ىم٤مل ُمسٚمؿ، ٓ سمف اًم٘م٤مدر قمٚمٞمف إ ـْ ُمِ اًمّمالة 

اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٗمريْم٦م ًمٞمس : أو ىم٤مل ،  أؾمتحؾ اًم٘مٕمقد ذم اًمٗمريْم٦م سمال قمذر

 ر  اًمٗم٘مٝم٤مء أنَّ وىمرَّ  (9)( سم٤مإلؾمالميٙمقن ىمري٥م قمٝمد  ٓ أنْ إ ، رَ ٗمَ سمٗمرض يمَ 

واًم٘مٞم٤مم  اإلطمراماًم٘مٞم٤مم ًمتٙمبػمة ،  اًم٘مٞم٤مم إول يتٕمٚمؼ سمف ومريْمت٤من

ًمٞمٚمحؼ ريمقع 4 هق رايمع و  اعم٠مُمقميمؼمَّ  إذاصمؿ ىم٤مًمقا:  ، ًم٘مراءة اًمٗم٤محت٦م

 ـْ وقمٚمٞمف ومٛمَ ،  يمام ىم٤مل اسمـ سمِمػم (2)وهق ُمذه٥م اعمدوٟم٦م،  أضمزاه اإلُم٤مم

                                                 

ـْ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم ريض اهلل قمٜمف7000صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7 . وىمـد [ ُِم

م شم  خرجيف.ـشم٘مدَّ

 (.2/240ُمسٜمد أمحد )( (4

 .(9/422اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )( (9

يَمـْع إْن  ( : )7/727عمدوٟم٦م )ٟمص ُم٤م ضم٤مء ذم ا( (2 ـٌع وَمْٚمػَمْ
َُمـ٤مُم َرايمِ ـْ ضَم٤مَء َواإْلِ َوىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ : َُم

َُم٤مُم َرْأؾَمُف إَذا يَم٤مَن ىَمِريًب٤م  ػ  َيْٓمَٛمُع إَذا َريَمَع وَمَدبَّ َرا ظَمٌِمَ َأْن َيْروَمَع اإْلِ ًٕم٤م َأْن َيِّمَؾ إمَم اًمّمَّ
، يمِ

ػ  وَمَريَمَع ؟ ىَم٤مَل : َأَرى َذًمَِؽ  ىَم٤مَل : ىُمْٚم٧ُم : َي٤م َأسَم٤م قَمْبِد اهللَِّ : وَم٢مِْن ُهَق مَلْ َيْٓمَٛمْع َأْن َيِّمَؾ إمَم اًمّمَّ

 (. جُمِْزًئ٤م قَمٜمْفُ 
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اًم٘مٞم٤مم ًمتٙمبػمة  4 قمغم هذه احل٤مًم٦م أؾم٘مط صمالصم٦م ومرائض اإلُم٤ممدظمؾ ُمع 

ُمٕمف  وذًمؽ ٓ شمّمح اًمّمالة،  اًم٘مٞم٤مم هل٤مو ، ىمراءة اًمٗم٤محت٦مو ، اإلطمرام

ٜم٤م أٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم ىمد سمٞمَّ و ، سمدًمٞمؾ صحٞمح سيح إٓأصال 

ىم٤مل . درايم٤م ًمٚمريمٕم٦مإدراك اًمريمقع إ نذًمؽ، ومقضم٥م أن ٓ يٙمق

پ  چ : شمٕم٤ممماًمسٜم٦م ىم٤مل اهلل و اًم٘مٞم٤مم ومرض ذم اًمٙمت٤مبو : اًمبخ٤مري

ؾمقرة ) چٻ  ٻ  پ  پچ  [(492اًمب٘مرة ]ؾمقرة ) چپ   پ

مل  نْ ٢موم،  ىم٤مئام صؾ  ) : ؾمٚمؿو وآًمفوىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  [(0اعم٤مئدة ]

٠مُمقم يمؾ ُم نَّ إ: أهؾ اًمٕمٚمؿ  ـْ ىم٤مل قمدة ُمِ و) : ىم٤مل (7)(شمستٓمع وم٘م٤مقمدا

اًمسجقد قمٜمدهؿ و اًمريمقعو اًم٘مراءةو اًم٘مٞم٤ممو ي٘ميض ومرض ٟمٗمسف

، ويمذًمؽ اًم٘مراءة  ومال يس٘مط اًمريمقع واًمسجقد قمـ اإلُم٤مم ،ومرض

 .(4)(ٜم٦مٓ سمٙمت٤مب أو سمُس إومال يزول ومرض قمـ أطمد ، ومرض 

ومام أدريمتؿ  ) : ؾمٚمؿو وآًمفىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  : الدلقل الثالث

ومٗمٞمف  ،(9)ي٨م صحٞمح ُمتٗمؼ قمٚمٞمفوهق طمد ( وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا ، ومّمٚمقا

                                                 

م خترجيف وهق ذم صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7 ـْ طمـدي٨م قمٛمـران سمــ طمّمـلم 7000شم٘مدَّ [ ُِم

 .ريض اهلل قمٜمف

 (.702ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم )( (4

 .ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ٞمحلماًمّمحشم٘مدم خترجيف وهق ذم ( (9
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ذم اًمريمقع وم٘مد  اإلُم٤ممدظمؾ ُمع  إذاواعمسبقق  ، مت٤مم ُم٤م وم٤مت٢مإُمر سم

مت٤مم إومقضم٥م قمٚمٞمف  ، طمرامشمٙمبػمة اإلو اًم٘مٞم٤مم هل٤مو وم٤مشمف ىمراءة اًمٗم٤محت٦م

ومِمٛمؾ  ، غ اًمٕمٛمقمصٞم ـْ ( ُمِ ُم٤م) ٕنَّ 4  ىمْم٤مؤه يمام ورد إُمر سمفو ذًمؽ

دًمٞمؾ ص٤مًمح  إممحيت٤مج ّمٝم٤م ، وختّمٞم إومٕم٤ملو إىمقال ـْ يمؾ وم٤مئ٧م ُمِ 

هق و ، ًمٕمٛمقماىمد سمٞمٜم٤م سمٓمالٟمف ومقضم٥م اًمتٛمسؽ سمذًمؽ و ، ًمذًمؽ

 دراك اًمريمٕم٦م.إوقمدم آقمتداد سم٤مًمريمقع ذم  ، وضمقب ىمْم٤مء يمؾ وم٤مئ٧م

ٟمٗمس طمدي٨م أيب سمٙمرة اًمذي اطمت٩م سمف  : الدلقل الرابع

ُمٜم٤م ذم سمٕمض ـمرىمف اًمتل ظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري ذم اًم٘مراءة وم٘مد ىمدَّ  ،اجلٛمٝمقر

زادك اهلل  ): ؾمٚمؿ ىم٤مل ًمفو وآًمفاًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  أنَّ  (7)اإلُم٤ممظمٚمػ 

ومٗمل هذه ( ؽ واىمض ُم٤م ؾمب٘م ، ُم٤م أدريم٧م صؾ   ، ٓ شمٕمدو ٤مرًص طمِ 

شمٍميح سمقضمقب و سمٓم٤مل ٓطمتج٤مج اجلٛمٝمقر سمٗمٕمؾ أيب سمٙمرةإاًمزي٤مدة 

 ىمْم٤مء ُم٤م ؾمب٘مف.

أدرك  ـْ ُمَ  )ؾمٚمؿ : و وآًمفىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  : الدلقل اخلامس

هق طمدي٨م صحٞمح ُمتٗمؼ و ( وم٘مد أدرك اًمّمالة ، ًمّمالةا ـْ ريمٕم٦م ُمِ 

                                                 

[ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض 772ذم ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ] ؾمبؼ خترجيف وهق( (7

 .اهلل قمٜمف
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 اًم٘مراءةو رف اًمنمع اؾمؿ عم٤م يِمٛمؾ اًم٘مٞم٤مماًمريمٕم٦م ذم قمُ و ، (7)قمٚمٞمف

يمام ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل ، ُم٤م سمٞمٜمٝمام و اًمسجدشملمو ومع ُمٜمفراًمو يمقعراًمو

ظمِمٞم٧م اًمّمبح  إذاو،  اًمقشمر ريمٕم٦م ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ: ) ؾمٚمؿو وآًمفقمٚمٞمف 

صغم اًمٜمبل صغم اهلل  : قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝماموىم٤مل اسمـ  (4)(وم٠موشمر سمريمٕم٦م

هب١مٓء و ، ؾمٚمؿ سم٠مصح٤مسمف صالة اخلقف هب١مٓء ريمٕم٦مو وآًمفقمٚمٞمف 

اًمٜمبل صغم و ، مل يٙمـ ُمدريم٤م ًمٚمريمٕم٦م هأدرك اًمريمقع وطمد ـْ ومٛمَ  .ريمٕم٦م

، ًمٚمّمالة  ٤مدريمُمُ  ، ُمدرك اًمريمٕم٦م ٟمام طمٙمؿ سم٠منَّ إؾمٚمؿ و وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

محٚمقا ي١ميد هذا أهنؿ و ، رك ًمٚمّمالةدرك اًمريمقع همػم ُمدُمُ  ومدل قمغم أنَّ 

دريم٤م ٓ يٙمقن ُمُ  طمقا سم٠مٟمفسَّ و،  احلدي٨م قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ذم اًمقىم٧م

 ي٘مرأو سمحٞم٨م يٙمؼم ، دراك اًمريمٕم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م٢مٓ سمًمٚمّمالة ذم وىمتٝم٤م إ

ـمٚمٕم٧م  إذاسمٕمد اًمرومع ُمٜمٝمام و يسجد اًمسجدشملمو يرومعو يريمعو

ـمٚمٕم٧م  أُم٤م ًمق ، دريم٤م ًمٚمّمالة ذم اًمقىم٧ماًمِمٛمس أو همرسم٧م يٙمقن ُمُ 

                                                 

[ ُمــ طمـدي٨م أيب هريـرة 001[ وصحٞمح ُمسـٚمؿ سمـرىمؿ ]222صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7

 ريض اهلل قمٜمف.

[ 123( وومٞمـف سمـرىمؿ ] ُمـ آظمر اًمٚمٞمـؾ اًمقشمر ريمٕم٦م[ سمٚمٗمظ ) 124سمرىمؿ ] ضم٤مء ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ((4

( يمالمهـ٤م ُمــ طمـدي٨م  صالة اًمٚمٞمؾ وم٘م٤مل ُمثٜمك ُمثٜمك وم٢مذا ظمِمٞم٧م اًمّمبح   وم٠موشمر سمريمٕم٦م)  سمٚمٗمظ

 .قمبداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام
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ومال يٙمقن ، دراك مت٤مم اًمريمٕم٦م إىمبؾ و يمقعاًمِمٛمس أو همرسم٧م قم٘م٥م اًمر

صمؿ اؾمتدًمقا ، ٤م سمح٘مٞم٘م٦م اًمريمٕم٦م متسٙمً  ، دريم٤م ًمٚمّمالة ذم اًمقىم٧مسمذًمؽ ُمُ 

وم٘مد أدرك ،  اإلُم٤ممأدرك اًمريمقع ُمع  ـْ ُمَ  سم٤محلدي٨م ٟمٗمسف قمغم أنَّ 

 ، ذا ومرق سم٤مـمؾهو ، محال ًمٚمريمٕم٦م قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي ، اًمّمالة

 ، ٤مؾمد سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ ذم همػم ُمقوع اطمتج٤مضمٝمؿ يمام هق ُمٕمٚمقماؾمتٕمامل ومو

 ومٝمق اؾمتٕمامل ضم٤مئز. ، ٟمٍمة اعمذه٥م إممأُم٤م قمٜمد اطمتج٤مضمٝمؿ 

اجلامقم٦م خيتٚمػ ومال و دراك ذم اًمقىم٧ماإل نَّ إ ) : ىم٤مل اًمب٤مضمل

ٝم٤م ُم٘مدار ُم٤م يٙمؼم ومٞمف ٜميدرك ُم نْ ٓ أإ، ريمٕم٦م ذم اًمقىم٧م دريم٤م ًمٚميٙمقن ُمُ 

صمؿ ، صمؿ يريمع ومٞمٓمٛمئـ رايمٕم٤م  ، آني٘مرأ سمٕمد ذًمؽ سم٠مم اًم٘مرو،  طمرامًمإل

صمؿ جيٚمس ، صمؿ يسجد ومٞمٓمٛمئـ ؾم٤مضمدا ، يرومع رأؾمف ومٞمٓمٛمئـ ىم٤مئام 

صمؿ ي٘مقم ومٝمذا أىمؾ ُم٤م ، صمؿ يسجد ومٞمٓمٛمئـ ؾم٤مضمدا  ، ومٞمٓمٛمئـ ضم٤مًمس٤م

 ، اًمقه٤مبقمبد دريم٤م حلٙمؿ اًمقىم٧م طمٙم٤مه اًم٘م٤ميض أسمق حمٛمديٙمقن سمف ُمُ 

ـ يديف ؿ يٛمٙم  طمراُمف ىم٤مئام صميٙمؼم إل ومٝمق أنْ  اإلُم٤ممدرايمف صالة أُم٤م إو

ىم٤مل اسمـ  اًمريمقع. ـْ رأؾمف ُمِ  اإلُم٤مميرومع  ريمبتٞمف رايمٕم٤م ىمبؾ أنْ  ُمـ

ٓ و،  اًم٘مٞم٤مم هل٤مو حيٛمؾ قمٜمف اًم٘مراءة اإلُم٤مم ٕنَّ  : اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ُم٤مًمؽ
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ومٝمذا  (7)(...اًم٘مٞم٤مم هل٤م قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ اعمقازو حيٛمؾ قمٜمف شمٙمبػمة آطمرام

دراك إ ىمٞمؾ ذم احلؼ أهنام واطمد ومامو،  ومرق سم٤مـمؾ ُمبٜمل قمغم سم٤مـمؾ

 اهلل اعمقومؼ.و ذ ٓ ومرقإ4 دراك اجلامقم٦م إاًمقىم٧م ي٘م٤مل ذم 

ومٙمام أٟمف جي٥م ، اًم٘مٞم٤مس قمغم ؾم٤مئر اًمٗمرائض  : الدلقل السادس

يمذًمؽ جي٥م قمٚمٞمف ، همػممه٤م و اًمسجقدو قمٚمٞمف ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمريمقع

 ، ٓ حيٛمؾ قمٜمف سم٘مٞم٦م اًمٗمرائض مُم٤ماإل يمام أنَّ و،  اًم٘مراءةو ىمْم٤مء اًم٘مٞم٤مم

 اًمٗمرائض. ـْ ٕهنام ُمِ  4 اًم٘مٞم٤ممو ٓ حيٛمؾ قمٜمف اًم٘مراءةيمذًمؽ 

ؾمٚمؿ يم٤من يٓمٞمؾ وآًمف و اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف أنَّ  : الدلقل السابع

ذًمؽ ًمٞمدرك اًمٜم٤مس و 4 سٛمع وىمع ىمدمٍ اًم٘مٞم٤مم ذم اًمريمٕم٦م إومم طمتك ٓ يَ 

 إذامل يٜم٘مؾ قمٜمف أٟمف يم٤من يٓمٞمؾ اًمريمقع ٓ ؾمٞمام و ، اًمريمٕم٦م إومم ُمٕمف

ًمق يم٤من و ، ًمٞمدرك اًمٜم٤مس اًمريمٕم٦م ٤4مل اعم٘مٚمدةٝمَّ ٗمٕمٚمف ضُم أطمس سمداظمؾ يمام ي

يمام أـم٤مل ؾمٚمؿ و وآًمفٕـم٤مًمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  4 ذًمؽ حمّمال هل٤م

ُمـ طمدي٨م قمبداهلل سمـ أيب  (9)ؾمٜمـ أيب داوودو (4)ومٗمل ُمسٜمد أمحد اًم٘مٞم٤مم.

٘مقم ذم ييم٤من ) ؾمٚمؿ و وآًمفاًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  أنَّ ريض اهلل قمٜمف أورم 

                                                 

 .(7/72اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م )( (7

 ريض اهلل قمٜمف.قمبداهلل سمـ أيب أورم ( ُمـ طمدي٨م 2/920ُمسٜمد أمحد )( (4

 ريض اهلل قمٜمف.قمبداهلل سمـ أيب أورم [ ُمـ طمدي٨م 204سمرىمؿ ]ؾمٜمـ أيب داوود ( (9
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وقمٜمد  ( ومم ُمـ صالة اًمٔمٝمر طمتك ٓ يسٛمع وىمع ىمدمٍ اًمريمٕم٦م إ

طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  ـْ ُمِ  (2)فاسمـ ُم٤مضمو (9)اًمٜمس٤مئلو (4)ُمسٚمؿو (7)ٛمدـأطم

ًم٘مد يم٤مٟم٧م اًمّمالة شم٘م٤مم ومٞمذه٥م اًمذاه٥م ) : ىم٤ملريض اهلل قمٜمف اخلدري 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و صمؿ ي٠مب ،  طم٤مضمتف صمؿ يتقو٠ميضاًمب٘مٞمع ومٞم٘م إمم

ُمـ  (2)وذم ؾمٜمـ أيب داوود(  إومم مم٤م يٓمقهل٤مؾمٚمؿ ذم اًمريمٕم٦م و وآًمف

ؾمٚمؿ يم٤من و وآًمفاًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  أنَّ ريض اهلل قمٜمف طمدي٨م أيب ىمت٤مدة 

ومٔمٜمٜم٤م أٟمف يريد ) : ل ذم اًمريمٕم٦م إومم ُم٤م ٓ يٓمقل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مليٓمق  

ىم٤مل أسمق و) : (0)وىم٤مل اًمبخ٤مري ( يدرك اًمٜم٤مس اًمريمٕم٦م إومم أنْ سمذًمؽ 

ؾمٚمؿ يٓمٞمؾ اًمريمٕم٦م وآًمف و يم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمفقمٜمف:  ريض اهللؾمٕمٞمد 

مل ي٘مؾ يٓمٞمؾ و ، ًمٞمدرك اًمٜم٤مس اًمريمٕم٦م إومم : وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ، إومم

 .( ٦مٜمَّ ًمٞمس ذم آٟمتٔم٤مر ذم اًمريمقع ؾُم و،  اًمريمقع

                                                 

 ريض اهلل قمٜمف. ؾمٕمٞمد اخلدريأيب [ ُمـ طمدي٨م 77942ُمسٜمد أمحد سمرىمؿ ]( (7

 ريض اهلل قمٜمف. ؾمٕمٞمد اخلدريأيب [ ُمـ طمدي٨م 222صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]( (4

 ريض اهلل قمٜمف. ؾمٕمٞمد اخلدريأيب [ ُمـ طمدي٨م 319ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل سمرىمؿ ]( (9

 ريض اهلل قمٜمف. ؾمٕمٞمد اخلدريأيب [ ُمـ طمدي٨م 242ـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ]ؾمٜمـ اسم( (2

 ريض اهلل قمٜمف. ىمت٤مدةأيب [ ُمـ طمدي٨م 133ؾمٜمـ أيب داوود سمرىمؿ ]( (2

 (.722اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم )ضمزء ( (0
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آقمتامد قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر حيدث ُمٜمف ذم  أنَّ  : الدلقل الثامن

شمٙمقن صالة  هل أنْ و،  ٓ واردة أصالو ٦م همػم ُمنموقم٦مئاًمّمالة هٞم

 يم٤مٟم٧م اًمّمالة ريمٕم٦م واطمدة يمّمالة اخلقف ٢مذاوم ، سمٖمػم ىمٞم٤مم وٓ ىمراءة

ٓ و يم٤مٟم٧م ومريْم٦م ٓ ىمٞم٤مم ومٞمٝم٤م، ومٞمٝم٤م رايمٕم٤م اإلُم٤ممَ أدرك و صالة اًمقشمرو

وىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل  ذم اًمّمالة همػم ُمنموقم٦م.٦م ئهذه هٞمو ىمراءة أصال

ُمٕمؽ صمؿ اىمرأ ُم٤م شمٞمن ، اًمّمالة ومٙمؼم  إممىمٛم٧م  إذا)  :ؾمٚمؿو وآًمفقمٚمٞمف 

مل  نْ ٢موم ، ىم٤مئام صؾَّ  ) : ؾمٚمؿو وآًمفوىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف  (7)( ُمـ اًم٘مرآن

يمؾ صالة ٓ  ) : ؾمٚمؿو وآًمفىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف و (4)( شمستٓمع وم٘م٤مقمدا

 وآًمفوىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف  (9)( ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٠مم اًمٙمت٤مب ومٝمل ظمداج همػم مت٤مم

يم٤مٟم٧م اًمّمالة  ٢مذاوم (2)( ٙمت٤مبصالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًم )ٓ : ؾمٚمؿو

؟!  ٓ ىمٞم٤مم أيْم٤مو يم٤مٟم٧م سمال ىمراءة إذاومٙمٞمػ هب٤م  ، سمدون ىمراءة سم٤مـمٚم٦م

                                                 

 هريـرةأيب [ ُمــ طمـدي٨م 931[ وصحٞمح ُمسٚمؿ سمـرىمؿ ]142صٞمحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7

 ريض اهلل قمٜمف.

م خترجيف وهق ( (4 ـْ طمـدي٨م قمٛمـران سمــ طمّمـلم 7000ذم صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]شم٘مدَّ [ ُِم

 .ريض اهلل قمٜمف

ـْ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف932صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]( (9  .[ ُِم

ـْ طمـدي٨م قمبـ٤مدة سمــ اًمّمـ٤مُم٧م 932[ وُمسٚمؿ سمرىمؿ ]149صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (2 [ ُِم

 ام.ريض اهلل قمٜمٝم
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صٚمقا يمام رأيتٛمق   ) : ؾمٚمؿو وآًمفوىمد ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 صغم ريمٕمتلمو ، ؾمٚمؿ صغم أرسمٕم٤مو وآًمفواًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  (7)(أصكم

 4 ٓ ذم طم٤مًم٦م اعمرض إٓ ىمراءة أصالو سمدون ىمٞم٤مم ومل يّمؾ   ، ريمٕم٦مو

ٓ و هذه صالة ذم طم٤مل صح٦م سمدون ىمراءةو ، ف صغم ىم٤مقمدا سم٘مراءةٟمَّ ٢موم

 ىمٞم٤مم ومٝمل همػم ُمنموقم٦م.

 أٟمف قمغم ومرض صح٦م دًمٞمؾ اجلٛمٝمقر : الدلقل الااسع

دراك اًمريمٕم٦م ج٤مج ومٝمق ُمٕم٤مرض سمدًمٞمؾ اًم٘مقل سمٕمدم إصالطمٞمتف ًمالطمتو

ٚمٜم٤م قمغم ومرض دًمٞمو،  اًمؽمضمٞمح إممٗمزع قمٜمد اعمٕم٤مرو٦م يُ و ، سم٤مًمريمقع

 ؾمٜم٤مدسمجٛمٞمع وضمقه اًمؽمضمٞمح اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإلصح٦م دًمٞمؾ ُم٘م٤مسمٚمف أرضمح ُمٜمف 

 إُمقر اخل٤مرضم٦م.و اًمدًٓم٦مو اعمتـو

دًمٞمؾ  نَّ ٢موم 4 ذيمره إممومال حيت٤مج ، ؾمٜم٤مد أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإل

 سملم صحٞمح ُمٕم٤مرو٦م ٓو دًمٞمٚمٜم٤م صحٞمح يمام سمٞمٜم٤مهو ، اجلٛمٝمقر وٕمٞمػ

ًمٙمـ ٓ و ، صحٞمحقمٜمف ريض اهلل أيب سمٙمرة طمدي٨م ٟمٕمؿ  ، وٕمٞمػو

 : وضمقه ـْ ومدًمٞمٚمٜم٤م أرضمح ُمٜمف ُمِ ، قمغم ومرض دًٓمتف و ، دًٓم٦م ومٞمف

                                                 

ـْ طمدي٨م ُم٤مًمؽ 2004صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7  ام.سمـ احلقيرث ريض اهلل قمٜمٝم[ ُِم
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 ، ورواة أدًمتٜم٤م أيمثر ُمٜمف ، د يمثرة اًمرواة٤مؾمٜمح٤مت اإلُمرضم   ـْ ُمِ  نَّ إ : األول

يمام ، رواي٦م اًمٕمنميـ سمؾ أيمثر و سمؾ ٓ ُمٜم٤مؾمب٦م سملم رواي٦م اًمقاطمد

 رواة أدًمتٜم٤م. ـْ جيتٛمع ُمِ 

 ُمع يمثرة قمددهؿ. ، ورواة أدًمتٜم٤م أئٛم٦م وم٘مٝم٤مء : وم٘مف اًمرواة : الثاين

 رواهت٤م.و طمٗم٤مفمٝم٤مو رواة أدًمتٜم٤م ومٞمٝمؿ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦مو : قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م:  الثالث

 ٓ شمٕمريػ.و ذيمر إممهذا ٓ حيت٤مج و يمقهنؿ أوصمؼ : الرابع

 هق أيْم٤م يم٤مًمذي ىمبٚمف.و يمقهنؿ أطمٗمظ : اخلامس

 يمقهنؿ أؿمٝمر سم٤مًمٕمداًم٦م ورواشمٜم٤م يمذًمؽ.:  السادس

أطم٤مديثٜم٤م يمذًمؽ و،  يمقن اًمراوي مل خيتٚمػ قمٚمٞمف ذم احلدي٨م : السابع

 سمخالف أطم٤مدي٨م اجلٛمٝمقر.

أدًمتٜم٤م يمذًمؽ سمخالف و ، ٤م ذم اًمّمحٞمحلمضًم يمقن احلدي٨م خمرَّ  : الثامن

ٟمف ٢موم 4 دي٨م أيب سمٙمرة طمٓإمجٞمٕمٝم٤م وٕمٞمػ  نَّ ٢موم 4أدًم٦م اجلٛمٝمقر

شمبٕمف و وهؿ ومٞمف اًمٜمقوي نْ إو ، ذم صحٞمح اًمبخ٤مري وطمده

 ُمع ذًمؽ ومال دًٓم٦م ومٞمف.و اعمتٗمؼ قمٚمٞمف إممه ومٕمزا، احل٤مومظ 

 :ُمٜمٝم٤م،  أيْم٤م ةإُمقر اخل٤مرضم٦م ومٙمثػمو اًمدًٓم٦مو و أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمتـ
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  َّدًمٞمٚمٜم٤م ومٞمف و ، آطمتٞم٤مط أرضمح ُمـ همػمه إممُم٤م يم٤من أىمرب  أن

ومٞمف اًم٘مقل  نَّ ٢موم 4 آطمتٞم٤مط ًمبٓمالن اًمّمالة سمخالف دًمٞمؾ اجلٛمٝمقر

هق و،  طمتٞم٤مط ذم ظمالومفوم٤مٓ، ؾم٘م٤مط قمدة ومرائض ُمـ اًمّمالة٢مسم

 دًمٞمٚمٜم٤م طمتك شمٙمقن اًمّمالة صحٞمح٦م سمٞم٘ملم.

  ظمر أرضمح مم٤م ٓ يٕمْمده دًمٞمؾآُم٤م يٕمْمده دًمٞمؾ  ُمٜمٝم٤م أنَّ و ، 

ٟمف ٓ ٢موم، دًمٞمٚمٜم٤م ُمتٕمدد ُمتٕم٤مود ُمـ وضمقه صمامٟمٞم٦م سمخالف ُم٘م٤مسمٚمف و

 سمؾ هق ذم ٟمٗمسف همػم دًمٞمؾ.، ُمٕمْمد ًمف أصال 

  ومٞمف اإلؿم٤مرة وُمٜمٝم٤م أنَّ ُم٤م ومٞمف اًمتٍميح سم٤محلٙمؿ أرضمح قمغم ُم٤م

طم٦م سم٤محلٙمؿ واإليامء إًمٞمف ، ودًمٞمؾ اجلٛمٝمقر ٓ  ، وأدًمتٜم٤م يمٚمٝم٤م ُمٍم 

4 ٕنَّ أسم٤م سمٙمرة ريض اهلل قمٜمف يمؼمَّ وريمع وم٘م٤مل ًمف اًمٜمبل  ساطم٦م ومٞمف

( وهؾ  زادك اهلل طمرص٤م وٓ شمٕمد : ) صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

، مل يتٕمرض  أقم٤مد شمٚمؽ اًمريمٕم٦م أو ايمتٗمك سمذًمؽ اًمريمقع قمٜمٝم٤م

طم٧م سم٠منَّ اًمٜمبل  اًمراوي ومٝمق حمتٛمؾًمذيمره  ، واًمرواي٦م إظمرى سَّ

ـْ  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أُمره سم٘مْم٤مء ُم٤م ؾمبؼ سمف  ، ومس٘مط ُِم

 ، وأدًمتٜم٤م يمٚمٝم٤م ٟمص سيح. ْن يٙمقن سحي٤مومْمال قمـ أَ  ،أصٚمف 
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 ٤م ًمف خ٤مًمٗمً ـوُمٜمٝم٤م أنَّ ُم٤م يم٤من ُمقاوم٘م٤م ًمٚم٘مٞم٤مس أرضمح مم٤م يم٤من ُم ،

وم٢مٟمف خم٤مًمػ ، اجلٛمٝمقر  ودًمٞمٚمٜم٤م ُمقاومؼ ًمٚم٘مٞم٤مس سمخالف دًمٞمؾ

 ٤م أووحٜم٤م.ـًمٚم٘مٞم٤مس يمٛم

 فصل

 )) مـاقشة فرضقة قراءة الػاحتة عذ ادلموم ((

هق وضمقب ىمراءة و هذه إدًم٦م ـْ ُمِ  اًمدًمٞمؾ إول وعم٤م يم٤من

ح ٟمقو  و ٟمبلم صحتف نْ وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أَ  ، ٤م ومٞمفٗمً اًمٗم٤محت٦م قمغم اعم٠مُمقم خمتٚمَ 

ءة اًمٗم٤محت٦م قمغم اعم٠مُمقم ىمرا بػ أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم وضمقٟمزي  و ، دًٓمتف

ريض ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة ،  أُم٤م أدًم٦م وضمقب اًمٗم٤محت٦م ومٙمثػمة : ومٜم٘مقل

ـ صغم ُمَ  ) : ؾمٚمؿو وآًمفىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  : ىم٤ملاهلل قمٜمف 

همػم مت٤مم وم٘مٞمؾ ٕيب  (صمالصم٤م)ومٝمل ظمداج صالة مل ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٠مم اًمٙمت٤مب 

اىمرأ هب٤م ذم ٟمٗمسؽ  : وم٘م٤مل ماإلُم٤مٟم٤م ٟمٙمقن وراء إ :ريض اهلل قمٜمف  هريرة

ُمسٚمؿ و،  (4)اإلُم٤مماًمبخ٤مري ذم اًم٘مراءة ظمٚمػ و،  (7)رواه أمحد ( احلدي٨م

                                                 

ـْ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف1200ُمسٜمد أمحد سمرىمؿ ]( (7  .[ ُِم

ـْ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف77ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]( (4  .[ ُِم
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،  (2)اًمٓمح٤مويو،  (9)اًمٜمس٤مئلو،  (4)أسمق داوودو ، (7)ذم اًمّمحٞمح

 .(0)ؿهمػمهو (2)اًمبٞمٝم٘ملو

اسمـ و،  (2)اإلُم٤مماًمبخ٤مري ذم اًم٘مراءة ظمٚمػ و،  (1)رواه أمحدو

 ...ـْ ُمِ  (74)اًمبٞمٝم٘ملو ، (77)اًمٓمؼما  ذم اًمّمٖمػمو،  (70)اًمٓمح٤مويو ، (3)فُم٤مضم

                                                 

ـْ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف932صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]( (7  .[ ُِم

ـْ طمدي٨م 247ؾمٜمـ أيب داوود سمرىمؿ ]( (4  .أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف[ ُِم

ـْ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف303سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل( (9  .[ ُِم

ـْ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف7/472ذح ُمٕم٤م  أصم٤مر )( (2  .( ُِم

ـْ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف4732ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى سمرىمؿ ]( (2  .[ ُِم

[ وُمقـمـ٠م ُمٚمـؽ سمـرىمؿ 292اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ][ وؾمٜمـ 4329اٟمٔمر ضم٤مُمع اًمؽمُمذي سمرىمؿ ]( (0

[ وؾمـٜمـ 7123[ وصحٞمح اسمـ طمبـ٤من سمـرىمؿ ]230[ وصحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م سمرىمؿ ]722]

ـْ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف702اًمدارىمٓمٜمل سمرىمؿ ]  .[ ُِم

ـْ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم40933ُمسٜمد أمحد سمرىمؿ ]( (1  ٤م.[ ُِم

ـْ طمد3اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]ضمزء ( (2  .ي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م[ ُِم

ـْ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م220ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ]( (3  .[ ُِم

ـْ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م7/472ذح ُمٕم٤م  أصم٤مر )( (70  .( ُِم

ـْ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م [421ُمٕمجؿ اًمٓمؼما  اًمّمٖمػم سمرىمؿ ]( (77  .ُِم

ـْ طمدي٨م قم4110ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى سمرىمؿ ]( (74  .٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م[ ُِم
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 .ريض اهلل قمٜمٝم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

 .ُمـ طمدي٨م قمكم قمٚمٞمف اًمسالم (4)اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخو (7)اًمبٞمٝم٘ملو

 . (9)اخلٓمٞم٥م ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦مو

 ؾاخلٚمٞم 4 ٦مٖماخلداج هق اًمٜم٘مّم٤من يمام ىم٤مل أئٛم٦م اًمٚمو

 ن.ظمروآو ، اهلرويو ، أسمق طم٤مشمؿ اًمسجست٤م و ،إصٛمٕملو

إذا أظمدضم٧م اًمٜم٤مىم٦م  : ىم٤مل أسمق قمبٞمدة ي٘م٤مل) : ىم٤مل اًمبخ٤مري

يم٤مٟم٧م اًمّمالة ٟم٤مىمّم٦م همػم  إذاو (2)(اًمس٘مط ُمٞم٧م ٓ يٜمتٗمع سمفو ، أؾم٘مٓم٧م

٦م هل ُم٤م يم٤مٟم٧م شم٤مُم٦م سمجٛمٞمع اًمّمالة طم٘مٞم٘م ٕنَّ  4 مت٤مم ومٝمل سم٤مـمٚم٦م

ٟم٘مص ُمٜمٝم٤م ومرض يم٤مٟم٧م سم٤مـمٚم٦م يمام سح سمف اًمٜمبل صغم  ٢مذاوم، ومرائْمٝم٤م

ٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ  ) : ذ ىم٤ملإ احلدي٨م أب ؾمٚمؿ ذمو وآًمفاهلل قمٚمٞمف 

ٟٓمتٗم٤مء طم٘مٞم٘متٝم٤م اًمنمقمٞم٦م سمٜم٘مّم٤من 4 ومٜمٗمك وضمقده٤م  (7)( سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

                                                 

ـْ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف4123ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى سمرىمؿ ]( (7  .[ ُِم

ـْ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف0320شم٤مريخ سمٖمداد سمرىمؿ ]( (4  .[ ُِم

ـْ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف4012شم٤مريخ سمٖمداد سمرىمؿ ]( (9  .[ ُِم

 .(727اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم )( (2

[ ُمــ طمـدي٨م 932[ وُمسٚمؿ سمـرىمؿ ]149ؾمبؼ خترجيف وهق ذم صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7

 قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمٝمام.
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اعمراد  سم٤مًمٜم٘مّم٤من   أنَّ وم٤محلدي٨م اعمذيمقر يٕملم  ، هل اًمٗم٤محت٦م وومريْم٦م ُمٜمٝم٤م 

،  اًمسٜمـو ٓ ٟم٘مّم٤من اًمٙمامل ، اًمذاتو ٦م٘مذم هذا احلدي٨م ٟم٘مّم٤من احل٘مٞم

ىمد ورد ذم سمٕمض ـمرق احلدي٨م ُم٤م و ،  سمٕمْمف سمٕمْم٤مٗمن  يمالم اًمِم٤مرع يو

ُمـ  -اًمٚمٗمظ ًمف و - (4)اًمبٞمٝم٘ملو (7)ومروى أمحد هق سيح ذم ذًمؽ أيْم٤م.

ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل صغم اهلل  : ىم٤مل ٞمفطمدي٨م رضمؾ ُمـ أهؾ اًمب٤مدي٦م قمـ أسم

يمؾ صالة ًمٞمس ومٞمٝم٤م وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ومٝمل ) : ؾمٚمؿ ي٘مقلو وآًمفقمٚمٞمف 

 .(مل شم٘مبؾو ظمداج

 الدلقل الثاين

قمـ اًمٜمبل صغم اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام دي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبداهلل طم

ـْ  ) : ؾمٚمؿ أٟمف ىم٤ملو وآًمفقمٚمٞمف  رواه  ( مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ٓ صالة عم

ريض اهلل قمٜمٝمام ،  ُمـ طمدي٨م قمبداهلل سمـ قمٛمرو،  ُمـ طمديثف (7)اًمبٞمٝم٘مل

                                                 

 .( ٓ شم٘مبؾ صالة ٓ ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٠مم اًمٙمت٤مب( وًمٗمٔمف : ) 2/12ُمسٜمد أمحد )( (7

 مل أىمػ قمٚمٞمف ذم ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى.( (4

[ ٤4739مسمر ريض اهلل قمٜمٝمام ، وسمرىمؿ ][ ُمـ طمدي٨م ضم4142ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى سمرىمؿ ]( (7

 ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
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طمدي٨م قمب٤مدة سمـ  ـْ همػمهؿ ُمِ و إرسمٕم٦مو (7)ُمسٚمؿو رواه اًمبخ٤مريو

وم٘مقًمف 4 ًمف ـمرق أظمرى و ؾمٞم٠مب ًمٗمٔمفو  قمٜمٝمام ،ريض اهلل اًمّم٤مُم٧م

  اًمنمـمٞم٦م ٟٓمتٗم٤مءذميح َس ( ٓ صالة) : ؾمٚمؿو وآًمفصغم اهلل قمٚمٞمف 

يمقن اًمّمالة سمدوهن٤م همػم و ات اًمنمقمٞم٦م اعمٕمتؼمة سم٤مٟمتٗم٤مء اًمٗم٤محت٦مذاًم

 سامة صالة ذقمٞم٦م.ٓ ُمُ و،  ُمٕمتؼمة

ريض اهلل قمـ رضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  (4)ىمد روى أمحد ذم ُمسٜمدهو

أٟمف ؾمٛمع  -ؾمٚمؿ وآًمف و يم٤من أؾمػما قمٜمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف -قمٜمٝمؿ 

٘مرأ ومٞمٝم٤م صالة ٓ يُ  ٘مبُؾ ٓ شمُ  ) : ؾمٚمؿ ي٘مقلوآًمف و اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف

 .( سم٠مم اًمٙمت٤مب

احلدي٨م يدل قمغم شمٕمٞملم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ذم و ) : ىم٤مل اًمِمقيم٤م 

 ،ٗم٤مؤه٤مأُمٙمـ اٟمت نْ إات ذاًم إمميتقضمف ، يمقر ومٞمف ذاًمٜمٗمل اعم ٕنَّ  4 اًمّمالة

 ٕنَّ  4 اًمٙمامل إممهق اًمّمح٦م ٓ و اتذاًم إممىمرب أُم٤م هق  إممٓ شمقضمف و

احلٛمؾ قمغم أىمرب و،  اًمٙمامل أسمٕمدمه٤مو،  اًمّمح٦م أىمرب اعمج٤مزيـ

٤مل ىميمام ، ات ممٙمـ ذاًم إممشمقضمف اًمٜمٗمل هٝمٜم٤م و،  اعمج٤مزيـ واضم٥م

                                                 

[ ُمــ طمـدي٨م 932[ وُمسٚمؿ سمـرىمؿ ]149ؾمبؼ خترجيف وهق ذم صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7

 قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمٝمام.

 (.2/123ُمسٜمد أمحد )( (4
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عم٤م 4 ٤م اًمنمقمل ٓ اًمٚمٖمقي اعمراد سم٤مًمّمالة ُمٕمٜم٤مه ٕنَّ 4 احل٤مومظ ذم اًمٗمتح 

ًمٙمقٟمف سمٕم٨م ًمتٕمريػ 4 رومف ًمٗم٤مظ اًمِم٤مرع حمٛمقًم٦م قمغم قمُ أنَّ أ ـْ شم٘مرر ُمِ 

يم٤من اعمٜمٗمل اًمّمالة  إذاو ، اًمنمقمٞم٤مت ٓ ًمتٕمريػ اعمقوققم٤مت اًمٚمٖمقي٦م

اعمريم٥م يمام يٜمتٗمل سم٤مٟمتٗم٤مء مجٞمع  ٕنَّ  4 اتذاًمنمقمٞم٦م اؾمت٘م٤مم ٟمٗمل اًم

 ٓ إضمزاءو اوامر اًمّمح٦م إممومال حيت٤مج ، ْمٝم٤مأضمزائف يٜمتٗمل سم٤مٟمتٗم٤مء سمٕم

،  ًمٞمف قمٜمد اًمرضورةإٟمام حيت٤مج إٕٟمف 4 ٓ اًمٙمامل يمام روي قمـ مج٤مقم٦م و

اعمراد هٜم٤م اًمّمالة  ؿ أنَّ ٚم  ًمق ؾُم و،  اتذُمٙم٤من اًمإهل قمدم اٟمتٗم٤مء و

ٕهن٤م ىمد وضمدت ذم اخل٤مرج  4 اهت٤مذ إممومال يٛمٙمـ شمقضمف اًمٜمٗمل ، اًمٚمٖمقي٦م 

 اًمّمح٦م أو إضمزاء ٓ إمماعمتٕملم شمقضمف اًمٜمٗمل  نًمٙم٤م، يمام ىم٤مًمف اًمبٕمض 

أُم٤م و،  ًمؽ أىمرب اعمج٤مزيـذ أنَّ  ـْ يمرٟم٤م ُمِ ذومٚمام : أُم٤م أوٓ  اًمٙمامل. إمم

ٓ دمزيء صالة عمـ مل ي٘مرأ  )سمسٜمد صحٞمح  (7)صم٤مٟمٞم٤م ومٚمرواي٦م اًمدارىمٓمٜمل

وم٤محلدي٨م ص٤مًمح  ، اذشم٘مرر ه إذاضمزاء ومٞمتٕملم شم٘مدير اإل ( سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

واضمب٤مهت٤م  ـْ ٓ ُمِ  ،ذوط اًمّمالة ـْ اًمٗم٤محت٦م ُمِ  ًمالطمتج٤مج سمف قمغم أنَّ 

 .(7) ( ا ؿم٠من اًمنمطذهو اؾمتٚمزم قمدم اًمّمالةىمد قمدُمٝم٤م  ٕنَّ  4وم٘مط

                                                 

 [.71ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل سمرىمؿ ]( (7

 (.490 – 4/443ٟمٞمؾ إوـم٤مر )( (7
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 يمرشمؿ هق ُمٕمٜمك ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمفذُم٤م  ٛمٜم٤م أنَّ ٚمَّ ؾَم : ؾ ٞمن ىم٢موم

ـْ ) : ؾمٚمؿوآًمف و  قمل أنَّ ًمٙمـ ٟمدَّ و ( ٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مبمل يَ  ٓ صالة عم

 : ٚمٜم٤مىم ًمؽ.ذًم٘مٞم٤مم إدًم٦م قمغم 4 ُم٤مم دون اعم٠مُمقم اإلو ذ٤مص سم٤مًمٗمظمًمؽ ذ

ح ٍمَّ ُم٤م هق ُمُ ، ه اًمدقمقى ذه يردُّ و،  شمٚمؽ إدًم٦م سم٤مـمٚم٦م يمام ؾمٜمقوحف

 : سمف ذم اًمدًمٞمؾ أب

 الدلقل الثالث

قب ىمراءة ـح سمقضماًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سَّ  وهق أنَّ 

 ، وهـق راومـعٌ  قم أيْم٤مـٛم٠مُمـّمالة سمدوهن٤م ذم طمؼ اًمـاًم ك، وٟمٗم ح٦مـاًمٗم٤مشم

خ٤مري ذم ـواًمبـ (7)ٛمدـومـروى أطمـ ، ؾ دقمـقىـًمٙمـ ، وىم٤مـمعٌ  ًمٙمؾ ٟمزاع

ـــ ـــػ اإلُم ـــراءة ظمٚم ـــ (4)٤ممـاًم٘م ــــ، واًمٜم (9)ق داوودـ، وأسم ،  (2)٤مئلـس

ـ (4)واًمبٞمٝم٘مل،  (7)واًمدارىمٓمٜمل طمـدي٨م قمبـ٤مدة سمــ  ـْ ، سمسٜمد صـحٞمح ُِم

                                                 

 [.44120ُمسٜمد أمحد سمرىمؿ ]( (7

 [.722ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]( (4

 [.249ؾمٜمـ أيب داوود سمرىمؿ ]( (9

 [.340سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل( (2

 [.70ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل سمرىمؿ ]( (7

 [.4124سمرىمؿ ] ( ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى(4



 

 

 

 

 

  نفث الروع بأنَّ الركعة ال ُتدرك بالركوع

 

 

 

 

    
 

 

 
044 

: صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

اهلل صـغم  قُل رف رؾمــ، ومٚمام اٟمّمـ ومث٘مٚم٧م قمٚمٞمف اًم٘مراءة وؾمٚمؿ اًمّمبَح 

: إ  ٕرايمؿ  صالشمف أىمبؾ قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمف وم٘م٤مل ـْ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمِ 

: أضمـؾ واهلل يـ٤م رؾمـقل  : ىمٚمٜمـ٤م ، ىم٤مل ضمٝمر إذاشم٘مرءون ظمٚمػ إُم٤مُمٙمؿ 

ـْ  ومال شمٗمٕمٚمقا إٓ سم٠مم اًم٘مرآن):  اهلل، ىم٤مل  .(مل ي٘مرأ هب٤م 4 وم٢مٟمف ٓ صالة عم

٤مدة ريض اهلل طمـدي٨م أيب ىمتـ ـْ ، ُِمـ (4)واًمبٞمٝم٘مل ، (7)وروى أمحد

؟  ظمٚمٗمـل شم٘مـرؤون:  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمـ٤مل قمٜمف أنَّ 

 : ومال شمٗمٕمٚمقا إٓ سم٠مم اًمٙمت٤مب. ، ىم٤مل : ٟمٕمؿ ىم٤مًمقا

،  (2) وأسمـق يٕمـغم ، (9)وروى اًمبخ٤مري ذم اًم٘مراءة ظمٚمـػ اإلُمـ٤مم

، ُمـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف  (7)، واًمبٞمٝم٘مل  (2)واًمٓمؼما  ذم إوؾمط

،  سم٠مصح٤مسمف، ومٚمام ىم٣م صـالشمف غم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صغمَّ اًمٜمبل ص أنَّ 

                                                 

 [.44012ُمسٜمد أمحد سمرىمؿ ]( (7

 [.4129سمرىمؿ ] ( ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى(4

 [.91اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]ء ضمز( (9

 [.4202سمرىمؿ ] ( ُمسٜمد أيب يٕمغم(2

 [.4020سمرىمؿ ] ( اعمٕمجؿ إوؾمط(2

 [.4123سمرىمؿ ] ( ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى(7
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 ؟! ٘مـرأذم صـالشمٙمؿ واإلُمـ٤مم يَ  أشم٘مـرؤون:  قمٚمٞمٝمؿ سمقضمٝمف وم٘مـ٤مل أىمبَؾ 

،  : إٟمـ٤م ًمٜمٗمٕمـؾ وم٘مـ٤مل ىم٤مئـؾ أو ىمـ٤مئٚمقن (صمالث ُمرات)، وم٘م٤مهل٤م  ومسٙمتقا

 وًمٞم٘مرأ أطمديمؿ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب سمٜمٗمسف.، ىم٤مل: ومال شمٗمٕمٚمقا 

أيْمـ٤م ُمــ طمـدي٨م قمٛمـرو سمــ  (7)وروى اًمبخ٤مري ذم اًم٘مـراءة

: ىم٤مل رؾمقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف  ؿمٕمٞم٥م، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده ىم٤مل

: ومـال  ىمـ٤مل ، إٟمـ٤م ًمٜمٗمٕمـؾ هـذا ٟمٕمـؿ:  ىم٤مًمقا ؟! ظمٚمٗمل شم٘مرؤون:  وؾمٚمؿ

 شمٗمٕمٚمقا إٓ سم٠مم اًم٘مرآن.

صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ  ومٝمذه أطم٤مدي٨م ُمتٕمددة يـ٠مُمر اًمٜمبـلُّ 

ــ٤مب ي٘مــرؤوا وهــؿ ظمٚمٗمــف أنْ ريض اهلل قمــٜمٝمؿ ، ف أصــح٤مسمَ   ، سمٗم٤محتــ٦م اًمٙمت

ـْ  وخيؼمهؿ أٟمف ٓ صالة إٓ هب٤م ٧م دًٓمـ٦م ىمراءة همػمهـ٤م، ومـدًمَّ  ، ويٜمٝم٤مهؿ قم

ذم  ٕمـذرُ ، وأٟمـف ٓ يُ  اعم٠مُمقم يمٖمػمه ذم وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محتـ٦م سحي٦م قمغم أنَّ 

 شمريمٝم٤م أطمد.

 الدلقل الرابع

: يـ٤م رؾمـقل  رضمـال ىمـ٤مل طمدي٨م أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف أنَّ 

:  ، ىمـ٤مل رضمـؾ ُمــ إٟمّمـ٤مر : ٟمٕمـؿ ؟ ىمـ٤مل صالة ىمـراءةاهلل، أذم يمؾ 

                                                 

 [.99اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]( (7
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،  (4)، واًمبخـ٤مري ذم اًم٘مـراءة ظمٚمـػ اإلُمـ٤مم (7)وضمب٧م هذه. رواه أمحـد

اًمٜمبـل صـغم اهلل  ـ ضمٝمـ٦م أنَّ ُِمـ 4 ضمٝمتلم ـْ ، ومٗمٞمف اًمدًمٞمؾ ُمِ  (9)واسمـ ُم٤مضمف

، وًمق  ذم يمؾ صالة ىمراءة قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أضم٤مب اًمس٤مئؾ اعمستٗمٝمؿ سم٠منَّ 

4 وم٢مٟمف ٓ ىمراءة ومٞمٝمـ٤م سمـؾ  : إٓ صالة اعم٠مُمقم ٘مرأ ًم٘م٤مل ًمفيم٤من اعم٠مُمقم ٓ ي

وهق ذم ُمٕمرض اًمبٞم٤من، ووىم٧م  -، ومٚمام مل ي٘مؾ ذًمؽ  ىمراءة اإلُم٤مم شمٙمٗمٞمف

ــ دل قمــغم أنَّ  -احل٤مضمــ٦م  ــ٦م سم٤مًمٗم٤محتــ٦م ُِم ؿمــ٤مهد احلــ٤مل  ـْ اًم٘مــراءة اعمتٕمٞمٜم

 ـْ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٝمٛمـقا ُِمـ ، وُمـ ضمٝم٦م أنَّ  وإظمرى واضمب٦م

: وضمب٧م هذه. وهذا اًم٘مـقل  ، وم٘م٤مل إٟمّم٤مري ًمقضمقبهذا اجلقاب ا

يمام ي٘متْمٞمف ؾمٞم٤مق احلدي٨م وىمع ذم جمٚمـس اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف 

 ه قمغم اًمقضمقب.وأىمرَّ  فُ ٕمَ ٛمِ ومٞمٙمقن ىمد ؾَم ، وؾمٚمؿ 

 لقل اخلامسالد

ـْ  ، طمدي٨م اًمزهري : ىمـرأت  قمـ أسمٞمف ىم٤مل، قمبداهلل سمـ ضمٝمر  قم

، أؾمـٛمع رسمـؽ  ي٤م ضمٝمر : ) ظمٚمػ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل

                                                 

 [.47102سمرىمؿ ] ( ُمسٜمد أمحد(7

 [.71ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]( (4

 [.224سمرىمؿ ] ( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف(9
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، وأسمـق ٟمٕمـٞمؿ  ، واسمـ ُمٜمدة (4)، واسمـ ىم٤مٟمع (7)وٓ شمسٛمٕمٜمل( رواه اًمٓمؼما 

 وهمػمهؿ. (9)ذم اًمّمح٤مسم٦م

ر سم٤مًم٘مراءة ظمٚمـػ اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف ٝمَ اًمدًٓم٦م ُمٜمف أٟمف ضَم  ضمفُ وَ 

،  وآًمف وؾمٚمؿ وم٠مىمره اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم ذًمؽ ومل يٜمٝمف قمٜمـف

وإٟمام هن٤مه قمـ اجلٝمر اًمذي ٓ يٜمبٖمـل  (يمٜم٧م ظمٚمٗمل إذآ شم٘مرأ ) : ومل ي٘مؾ ًمف

وًمٙمــ  ، شمسـٛمٕمٜمل ىمراءشمـؽ ٓ):  هار وم٘مـ٤مل، وأُمره سمـ٤مإل ظمٚمػ اإلُم٤مم

 .(سٛمٕمؽأهرت وم٢مٟمف يَ  ٢مذا، وم اؾمٛمع رسمؽ اًمذي ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م

 الدلقل السادس

: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

، ومٚمٞم٘مـرأ وم٤محتـ٦م   صالة ُمٙمتقسم٦م ُمع اإلُم٤ممصغمَّ  ـْ ُمَ  : ) ف وؾمٚمؿقمٚمٞمف وآًم

( رواه  أم اًمٙمتـ٤مب وم٘مـد أضمـزاه إمماٟمتٝمـك  ـْ وَُمـ ، ٤مشمفؾمـٙمتاًمٙمت٤مب ذم 

 هُ : إؾمٜم٤مده ُمست٘مٞمؿ. وأىمـرَّ  وىم٤مل ،(4)، واحل٤ميمؿ ذم اعمستدرك  (7)اًمدارىمٓمٜمل

                                                 

 [.4400سمرىمؿ ] ُمٕمجؿ اًمٓمؼما  اًمٙمبػم( (7

 واسمـ ُمٜمدة. ىم٤مٟمعاسمـ مل أىمػ قمٚمٞمف قمٜمد ( (4

 .[7047ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م سمرىمؿ ]( (9

 (.7/971) اًمدارىمٓمٜملؾمٜمـ ( (7

 [.202سمرىمؿ ] ( اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم(4
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 إممـ اٟمتٝمـك َُمـ وإظمب٤مر سمـ٠منَّ  ، سم٤مًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم ، ومٝمذا أُمرٌ  اًمذهبل

ومل  ، مل جيـزه ، مل ي٘مرأهـ٤م ـْ ، وُمَ  وم٘مد أضمزاه ذًمؽ، اًمٗم٤محت٦م ومل يزد قمٚمٞمٝم٤م 

 صالشمف. ّمْح شمَ 

 الدلقل السابع

وم٤مقمــ٦م سمـــ راومــع قمـــ قمــؿ أسمٞمــف رُ ، طمــدي٨م حيٞمــك سمـــ ظمــالد 

رؾمقل اهلل صـغم اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف  إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف أنَّ 

صمؿ اىمرأ، صمؿ اريمع طمتك ،  اًمّمالة ومٙمؼم إممىمٛم٧م  إذا:  وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمرضمؾ

مت٧م صـالشمؽ قمـغم  ٢مذا، صمؿ ارومع طمتك شمٕمتدل، وم يٓمٛمئـ يمؾ رء ُمٜمؽ

 ـْ ، ومـ٢مٟمام هـق رء شمٜم٘مّمـف ُِمـ هـذا ـْ ، وُم٤م ٟم٘مّمـ٧م ُِمـ ، وم٘مد مت٧م هذا

ــراءة ــزء اًم٘م ــ٤مري ذم ضم ــالشمؽ. رواه اًمبخ ــ٦م ، (7)ص ـــ ظمزيٛم ،  (4)واسم

اًم٘مبٚمـ٦م  إممىمٛمـ٧م ومتقضمٝمـ٧م  إذا وذم رواي٦م ٓسمــ ظمزيٛمـ٦م ). (9)اًمبٞمٝم٘مل

ٛمـف ومٕمٚمَّ  ( شم٘مرأ....احلـدي٨م ، صمؿ اىمرأ سم٠مم اًم٘مرآن وسمـام ؿمـ٤مء اهلل أنْ  ٙمؼم  وم

:  اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمّمالة وأُمره سم٤مًم٘مراءة ومٞمٝم٤م، صمؿ ىمـ٤مل

ـِ  ـْ وُم٤م ٟم٘مّم٧م ُمِ  ًمـف  هذا وم٢مٟمام هق رء شمٜم٘مّمف ُمـ صـالشمؽ ومل يسـتث

                                                 

 .[742سمرىمؿ ] ( ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم(7

 [.222سمرىمؿ ] ( صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م(4

 .[9109سمرىمؿ ] ًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى( ؾمٜمـ ا(9
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 ُمّمـكم يمـؾَّ  ، ومدل ذًمؽ قمـغم اًمٕمٛمـقم، وأنَّ  ظمٚمػ اإلُم٤مم اًمٙمقن طم٤مًم٦م

، واًمّمـالة اًمٜم٤مىمّمـ٦م  وم٘مد ٟم٘مص ُمـ صالشمف، يٜم٘مص ؿمٞمئ٤م مم٤م وصٗمف ًمف 

 سم٤مـمٚم٦م.

 امنـل الثـالدلق

: دقمـ٤م   طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمسٚمٛمل ريض اهلل قمٜمف ىمـ٤مل

،  إٟمام اًمّمـالة ًم٘مـراءة اًم٘مـرآن : ) اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل

(  ـ ذًمؽ ؿم٠مٟمؽيمٜم٧م ومٞمٝم٤م ومٚمٞمٙم ٢مذارسمف، وم إمم، وحل٤مضم٦م اعمرء  وًمذيمر اهلل

ومٝمـذا أُمـر قمٜمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف  (7)ًم٘مراءةارواه اًمبخ٤مري ذم ضمزء 

وُمٕم٤مويـ٦م  ( ومٚمٞمٙمـ ذًمؽ ؿمـ٠مٟمؽ ) : وؾمٚمؿ سم٤مًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سم٘مقًمف

 ، ظمٚمٗمفّمكم  عم٤م أُمره اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من يُ ريض اهلل قمٜمف 

دقم٤مه وىمـ٤مل ًمـف  ، ومٚمام ومرغ ُمٜمٝم٤م ذم اًمّمالة تف ُمٕم٤موي٦مُ ومٕمٓمس رضمؾ ومِمٛمَّ 

ــد ــام رواه أمح ــؽ يم ــٚمؿ ذم اًمّمــحٞمح ، (7)ذًم ــق داوود ، (4)وُمس ،  (9)وأسم

                                                 

 [.92سمرىمؿ ] ( ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم(7

 .[49270ُمسٜمد أمحد سمرىمؿ ]( (7

 .[291صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]( (4

 [. 390سمرىمؿ ] ؾمٜمـ أيب داوود( (9
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ــ٤مئل ــراءة (7)واًمٜمس ــزء اًم٘م ــ٤مري أيْمــ٤م ذم ضم ــل (4)، واًمبخ ،  (9)، واًمبٞمٝم٘م

صـٚمٞم٧م ):  ىمـ٤ملريض اهلل قمٜمف ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمسٚمٛمل  ـْ وهمػمهؿ قمَ 

 ، : يرمحؽ اهلل ٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٕمٓمس رضمؾ وم٘مٚم٧مًمُمع ا

ومجٕمٚمـقا  ؟! ُمـ٤م ؿمـ٠م  ، ُمـ٤مهأسم٠مسمّم٤مرهؿ وم٘مٚم٧م: واصمٙمـؾ  ٤م  اًم٘مقمُ ومرُمَ 

ومٚمام صغم سم٠ميب  تق ،ّمٛم  يُ أهنؿ  يرضسمقن سم٠ميدهيؿ قمغم أومخ٤مذهؿ، ومٕمروم٧ُم 

 اًمّمـالة ٓ حيـؾُّ  نَّ إ:  وم٘مـ٤مل يمٝمر  هق وأُمل  ُم٤م رضسمٜمل وٓ هنر  وٓ

 ( آنإٟمام هل اًمتسبٞمح واًمتٙمبػم وىمراءة اًم٘مـر 4 ومٞمٝم٤م رء ُمـ يمالم اًمٜم٤مس

تٛمؾ ِمـصـالة اعمـ٠مُمقم شم وومٞمف اًمدًمٞمؾ اًمقاوح قمـغم أنَّ  : ) ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل

، يمام يِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م صالة اإلُمـ٤مم  قمغم شمالوة اًم٘مرآن واًمتٙمبػم واًمتسبٞمح

إذ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أقمٚمؿ ُمٕم٤مويـ٦م سمــ احلٙمـؿ  4واعمٜمٗمرد

 ، ٤مسيمـالم اًمٜمـ ـْ ُمِ صالهتؿ شمٚمؽ ٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م رء  أنَّ ريض اهلل قمٜمف 

ريض اهلل قمٜمـف سمـ احلٙمـؿ اوُمٕم٤موي٦م ، وإٟمام هل اًمتسبٞمح وىمراءة اًم٘مرآن 

  (. ٤م ُمٜمٗمرداذم شمٚمؽ اًمّمالة يم٤من ُم٠مُمقُم٤م ٓ إُم٤مُمً 

                                                 

 [.7472سمرىمؿ ] ( ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل(7

 [.92سمرىمؿ ] ( ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم(4

 [.9702سمرىمؿ ] ( ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى(9
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 اسعـل الاـالدلق

 رؾمقل اهلل صغم صغمَّ  ):  ىم٤ملريض اهلل قمٜمف طمدي٨م أيب هريرة 

ســ ، أٓ حُت  : يـ٤م ومـالن اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يقُم٤م صمؿ اٟمٍمـف وم٘مـ٤مل

،  وم٢مٟمام يّمكم ًمٜمٗمسـف 4 ّمكمصغم يمٞمػ يُ  إذاأٓ يٜمٔمر اعمّمكم  ؟ صالشمؽ

،  (7)رواه ُمسـٚمؿ ( سملم يدي ـْ ر ُمِ ـورائل يمام أسمّم ـْ ُمِ  رُ ـأ  واهلل ٕسمّم

ـ  (4)واًمبٞمٝم٘مل يمـ٤من يّمـكم  ـْ وم٠مظمؼم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ َُم

سـ صالشمف واًم٘مراءة حُي  نْ ، وأُمره أَ  ٤م يّمكم ًمٜمٗمسفـاعمّمكم إٟمٛم ظمٚمٗمف أنَّ 

 سمٕمـض ٕمض اًمّمالة. ومال حيٛمٚمٝم٤م قمٜمف اإلُم٤مم ومٞمٙمقن اعم٠مُمقم ىمد صـغمَّ سم

، ومال  ّمكم ًمٜمٗمسفٕٟمف أيْم٤م يُ  4 صالشمف سمٜمٗمسف وسمٕمْمٝم٤م صاله ًمف اإلُم٤مم

ٕٟمف ظمالف أظمب٤مر اًمٜمبل صغم 4  صالشمف ًمٜمٗمسف وًمٖمػمه ـْ يٙمقن رء ُمِ 

مئ  ىئ  يئ  جب   چ:  شمٕمـ٤ممم، وظمالف ىمقًمـف  اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

، ومال شمٙمقن ؾمٕمٞم٤م  ًمف ٌل ٕمؾَم  وىمراءة اإلُم٤ممِ  [(93]ؿ اًمـٜمج)ؾمقرة  چحب  خب

 ًمٚمٛم٠مُمقم.

                                                 

 .[249صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ] ((7

 [.9932سمرىمؿ ] ( ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى(4
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 رـل العاشـالدلق

اًمٜمبل صـغم اهلل  أنَّ  امطمدي٨م قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمٝم

، وًمـٞمس همػمهـ٤م  همػمه٤م ـْ قض ُمِ أم اًم٘مرآن قمِ ):  قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

، وٟم٘مـؾ  (9)، واًمبٞمٝم٘مـل (4)، واحلـ٤ميمؿ (7)رواه اًمـدارىمٓمٜمل (ُمٜمٝم٤م سمٕمقض

. وم٠مظمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف (2)رواشمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت : احل٤ميمؿ أٟمف ىم٤مل قمـ

ىمراءة اعمرء ىمرآٟم٤م  ـْ ، ٓ ُمِ  ٤م قمٜمٝم٤مقًو اًمٗم٤محت٦م ٓ ي٘مقم همػمه٤م قمِ  وؾمٚمؿ أنَّ 

اإلُمـ٤مم حيٛمـؾ قمــ  : إنَّ  ىمـ٤مل ـْ ٛمَ ، ومَ  ىمراءة همػمه قمٜمف ـْ وٓ ُمِ ، ًمٜمٗمسف 

ىمـراءة  ح سم٠منَّ ، وم٘مد سَّ  وشمٙمقن ىمراءة اإلُم٤مم ًمف ىمراءة ، اعم٠مُمقم اًم٘مراءة

ؼم أٟمـف ، واًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ خيُـ  اًمٗم٤محت٦م ـْ قمَ  قٌض اًمٖمػم قمِ 

 ٓ ي٘مقم رء قمقوٝم٤م.

                                                 

 [.40سمرىمؿ ] ( ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل(7

 [.201سمرىمؿ ] ( اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم(4

 .ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمىمل أىمػ قمٚمٞمف ذم ( (9

ورواة هذا احلدي٨م أيمثرهؿ أئٛم٦م (: ) 7/909) اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلمىم٤مل احل٤ميمؿ ذم ( (2

 (. ويمٚمٝمؿ صم٘م٤مت
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 رـل احلادي عشـالدلق
ريض اهلل قمٜمـف قمـ أيب سمـ يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف طمدي٨م أيب هريرة 

، أٓ أقمٓمٞمـؽ ؾمـقرة  : ) ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ : ىم٤مل

ؾ وٓ ذم اًمزسمـقر وٓ ذم اًمٗمرىمـ٤من ـاًمتـقراة وٓ ذم اإلٟمجٞمـُمـ٤م أٟمزًمـ٧م ذم 

:  ؟ ىمـ٤مل ىمٛمـ٧م ذم اًمّمـالة إذا٘مـرأ : يمٞمـػ شمَ  ، وم٘م٤مل سمغم : ٚم٧مىم ؟! ُمثٚمٝم٤م

، وهل اًمسبع اعمثـ٤م  اًمتـل ىمـ٤مل اهلل قمـز  : هل هل ، وم٘م٤مل وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

)ؾمـقرة احلجـر  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ :  وضمؾ

،  (9)، واحلـ٤ميمؿ (4)، واسمــ ظمزيٛمـ٦م (7)ي، رواه اًمؽمُمـذ اًمذي أقمٓمٞم٧م [(21]

   (2).واًمبٞمٝم٘مل

يمٞمـػ ريض اهلل قمٜمـف ٤م ومس٠مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أسمٞمًّ 

قمـغم  ، ومدلَّ  يمٜم٧م وطمدك أو إُم٤مُم٤م إذا : ومٚمؿ ي٘مؾ ، ي٘مرأ ذم اًمّمالة وأـمٚمؼ

اعم٠مُمقم يم٤من ُم٠مُمقرا هب٤م طم٤مل صالشمف ظمٚمػ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف  أنَّ 

ريض اهلل قمــٜمٝمؿ وأوم٤موــؾ اًمّمــح٤مسم٦م  ريض اهلل قمٜمــف ٤مٞمًّــومــ٢من أسم 4 وؾمــٚمؿ

                                                 

 [.4212سمرىمؿ ] ضم٤مُمع اًمؽمُمذي( (7

 [.200سمرىمؿ ] ( صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م(4

 [.4022سمرىمؿ ] ( اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم(9

 [.9103سمرىمؿ ] ( ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى(2
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،  قن إٓ ظمٚمػ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿّمٚمُّ سم٤معمديٜم٦م مل يٙمقٟمقا يُ 

 وٓ ذم سمٞمتف ُمع أهٚمف.،  اًمٗمرائض وطمده ّمكم  ُمٜمٝمؿ يُ  ومل يٙمـ أطمدٌ 

 رـل الثاين عشـالدلق

رؾمـقل اهلل صـغم اهلل  أنَّ  ريض اهلل قمٜمـف طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

ٜمـ٤مضمل ومـ٢مٟمام يُ  4 يمـ٤من ذم اًمّمـالة إذااعم١مُمـ  إنَّ ):  وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤ملقمٚمٞمف 

َـّ  رسمف ـْ  فُ ُم٤مَُمـأَ  ، ومال يبزىم وًمٙمــ قمــ يسـ٤مره أو حتـ٧م ، يٛمٞمٜمـف  وٓ قمـ

، واعمٜم٤مضمـ٤مة إٟمـام شمٙمـقن سمـ٤مًمٜمٓمؼ ٓ  (4)وُمسٚمؿ ، (7)رواه اًمبخ٤مري (رضمٚمف

،  ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ قمـ٤مم همـػم خمّمـقصو،  سم٤مًمسٙمقت

 ُم٤مم واعم٠مُمقم واعمٜمٗمرد.ومٞمِمٛمؾ اإل

 ل الثالث عرشـالدلق

ريض اهلل  ذم ىمّم٦م ُمٕمـ٤مذريض اهلل قمٜمٝمام طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبداهلل 

، وىمـ٤مل اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف  ل اًمّمالة سم٤مًمٜمـ٤مس وومٞمـفقَّ عم٤م ـمَ  قمٜمف

: أىمـرأ سمٗم٤محتـ٦م  ؟ ىمـ٤مل صٚمٞم٧م إذايمٞمػ شمّمٜمع ي٤م اسمـ أظمل  : وؾمٚمؿ ًمٚمٗمتك

قذ سمف ُمـ اًمٜم٤مر. وإ  ٓ أدري ُم٤م دٟمـدٟمتؽ ، وأقم اًمٙمت٤مب وأؾم٠مل اهلل اجلٜم٦م

                                                 

 [.209صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7

 [.227صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]( (4
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إ  وُمٕمـ٤مذ  : ًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿاوم٘م٤مل  ، وٓ دٟمدٟم٦م ُمٕم٤مذ

ومٙمـ٤من هـذا اًمٗمتـك  (نْ دٟمـدِ ٟمُ طمقهلـ٤م )، وذم ًمٗمظ  طمقل ه٤مشملم وٟمحق هذا

شمٓمقيٚمف. ومٚمـام  ـْ وهق اًمذي أشمك ؿم٤ميمٞم٤م ُمِ ريض اهلل قمٜمف  ظمٚمػ ُمٕم٤مذ ّمكم  يُ 

٘مـرأ ظمـؼمه سم٠مٟمـف يَ أ ؟ وآًمف وؾمٚمؿ يمٞمـػ شمّمـٜمعؾم٠مًمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

يم٤من يٕمٚمؿ وضمقهب٤م قمـغم  مجٞمٕمٝمؿ ، وومٞمف أيْم٤م أنَّ  ه قمغم ذًمؽ، وم٠مىمرَّ  اًمٗم٤محت٦م

، وؾمـ١مال  اعم٠مُمقم. ويم٤من ي٘مرأ هب٤م ظمٚمـػ اإلُمـ٤مم يمـام دل قمٚمٞمـف اًمسـ١مال

يمـام ريض اهلل قمٜمـف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٕيب سمــ يمٕمـ٥م 

يمام ٟم٘مـرأ ذم اًمـريمٕمتلم : ريض اهلل قمٜمٝمام بداهلل ، ويمام ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قم ؾمبؼ

،  ث أٟمف ٓ صالة إٓ سمٗم٤محتـ٦م اًمٙمتـ٤مبإوًمٞملم سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ويمٜم٤م ٟمتحدَّ 

ــ٦م ويمــذا ٟم٘مــقل ــ٤م  )وذم أظمــرى  (ٓ صــالة إٓ سم٘مــراءة) : وذم رواي ويمٜم

رواه اًمبخـ٤مري ذم ضمـزء  ( ٟمتحدث أٟمف ٓ دمزئ صالة إٓ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

ىمـ٤مل  إذا ) : وىمـ٤مل (2)واًمبٞمٝم٘مـل،  (9)وأسمـق ٟمٕمـٞمؿ،  (4)ف، واسمـ ُم٤مضم (7)اًم٘مراءة

يم٤من ذًمؽ إظمبـ٤مرا قمــ ٟمٗمسـف وقمــ  ( ٟمرى ٜم٤ماًمّمح٤ميب يمٜم٤م ٟمتحدث أو يم

                                                 

 [.710سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (7

 [.291ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ]( (4

 (.1/742طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )( (9

 [.4900ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى سمرىمؿ ]( (2
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وىمـع  دصمٝمؿ سمذًمؽ قمـ ؾمـامعٍ حت، وىمد يٙمقن  ُمقامج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م شم٘مدَّ 

 أو ًمبٕمْمٝمؿ ُمـ اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.، هلؿ 

ًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف ا ٢منَّ وم 4 سمؾ اًمقاىمع هٜم٤م هق إظمػم : ىمٚم٧م

،  ، ومسـٛمٕمف مجٞمـع اًمٜمـ٤مس يٜمـ٤مدي سمـذًمؽ وآًمف وؾمٚمؿ أُمر اعمٜمـ٤مدي أنْ 

 وص٤مروا قمغم قمٚمؿ ُمٜمف يمام ؾمٞم٠مب ذم اًمذي سمٕمده.

 رـل الرابع عشـالدلق

رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف  أنَّ ريض اهلل قمٜمـف طمدي٨م أيب هريرة 

اًمٙمت٤مب ومام زاد،  ٓ صالة إٓ سمٗم٤محت٦م خيرج ومٞمٜم٤مدي أنْ  وآًمف وؾمٚمؿ أُمره أنْ 

ذم  ومٜمـ٤مديأظمرج  ) : وذم رواي٦م ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

ٓ صـالة إٓ سم٘مـراءة وم٤محتـ٦م  أنْ  ( ذم اًمٜمـ٤مس ومٜمـ٤مدِ  ) : وذم أظمرى ( اعمديٜم٦م

اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ أُمـره  أنَّ  : ، وذم رواي٦م اًمٙمت٤مب ومام زاد

 ، (7)رواه أمحـد (سمٗم٤محتـ٦م اًمٙمتـ٤مبٓ صـالة إٓ )ومٜم٤مدى ذم ـمريـؼ اعمديٜمـ٦م 

ــراءة ــزء اًم٘م ــق داوود (4)واًمبخــ٤مري ذم ضم ـــ اجلــ٤مرود (9)، وأسم ،  (2)، واسم

                                                 

 [.3242سمرىمؿ ] ُمسٜمد أمحد( (7

 [.1سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (4

 [.273سمرىمؿ ] ؾمٜمـ أيب داوود( (9

 [.720ُمـ اًمسٜمـ اعمسٜمدة سمرىمؿ ] اعمٜمت٘مك( (2
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، ومـ٠مُمر اًمٜمبـل صـغم  (9)، واًمبٞمٝم٘مل (4)، واًمدارىمٓمٜمل وصححف (7)واحل٤ميمؿ

خيـرج ومٞمٜمـ٤مدي سمـلم اًمٜمـ٤مس ذم ـمـرق  اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اعمٜمـ٤مدي أنْ 

، ووضمقهب٤م قمغم مجٞمع  اًمّمالةاعمديٜم٦م سمذًمؽ دًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم ذـمٞمتٝم٤م ذم 

ٕٟمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف  4 ٓ ومرق سملم إُم٤مم وُم٠مُمقم وُمٜمٗمرد، اًمٜم٤مس 

وُم٤م ذًمـؽ  ، وؾمٚمؿ مل يٗمٕمؾ هذا سمٖمػمه٤م ُمـ اًمقاضمب٤مت ومْمال قمـ اًمسٜمـ

ريض أسمـ٤م هريـرة  رَ وًمق يم٤مٟم٧م ؾم٤مىمٓم٦م قمـ اعم٠مُمقم ُٕمَ ، إٓ عمزيد شم٠ميمده٤م 

وٓ يٗمٕمؾ اًمٜمـ٤مس  ، ٤مستباًم يٜم٤مدي سمذًمؽ أيْم٤م طمتك ٓ يب٘مك أنْ اهلل قمٜمف 

يرى ذًمؽ سمقاؾمـٓم٦م أُمـره صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف  ـْ ؿ ُمَ زقمُمٙمروه٤م قمغم 

، وىمـد شمـ٠مظمر  هـق اعمٜمـ٤مديريض اهلل قمٜمـف وذم يمقن أيب هريرة  ، وؾمٚمؿ

ـ اهلجرة ىمبؾ وومـ٤مة اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف اًمسٜم٦م اًمس٤مسمٕم٦م ُمِ  إممؾمالُمف إ

ظمر وُم١ميمـد أؿمـد إُمـر ُمتـ٠م وآًمف وؾمٚمؿ سمثالث أو أرسمع دًمٞمؾ قمـغم أنَّ 

رو٧م ىمبؾ هذا اًمقىم٧م سمٜمحق اصمٜمـل قمنمـ قم٤مُمـ٤م اًمّمالة ومُ  وم٢منَّ  4 ًمت٠ميمٞمدا

وُمع ذًمؽ زاد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ ذم  ، يمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م سم٘مراءة

قهب٤م قمـغم أطمـد ُمــ ، طمتك ٓ خيٗمك وضم ؿم٠مهن٤م إقمالُم٤م وشم٘مريرا وإؿم٤مقم٦م

                                                 

 [.214سمرىمؿ ] اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم( (7

  [.70سمرىمؿ ] ٓمٜملؾمٜمـ اًمدارىم( (4

 [.4737سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى( (9
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ٗم٤محت٦م حي٦م ذم وضمقب اًمٝمذه أدًم٦م ُمتٕمددة َس وم ؾمالُمف.إاًمٜم٤مس ممـ شم٠مظمر 

، وهـق  وىمد دل اًمدًمٞمؾ أيْم٤م قمغم وضمقهبـ٤م ذم يمـؾ ريمٕمـ٦م قمغم اعم٠مُمقم.

صمـؿ اومٕمـؾ  ) : لء صـالشمفـىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمٚمٛمسـ

وهبذا يتؿ اًمدًمٞمؾ  ( ذم يمؾ ريمٕم٦م )وذم رواي٦م  (7)( ذًمؽ ذم صالشمؽ يمٚمٝم٤م

 ًمٚمٛمٓمٚمقب وهق قمدم إدراك اًمريمٕم٦م سم٤مًمريمقع.

 ومّمؾ

 ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ظمٚمػ اإلُم٤مم(( سمٕمدم وضمقب))ُمٜم٤مىمِم٦م أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم 

وأُم٤م ُم٤م اؾمتدل سمف اًم٘م٤مئٚمقن سمٕمدم وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ظمٚمػ 

أول ذًمـؽ أهنـؿ اطمتجـقا 4  ًمالؾمتدٓلومٚمٞمس ومٞمف ُم٤م يّمٚمح  ، اإلُم٤مم

ۋ    ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ :  شمٕمـــ٤مممسم٘مقًمـــف 

 ، وهذه أي٦م ٓ دًٓم٦م هلؿ ومٞمٝم٤م أصـال [(402إقمراف ]ؾمقرة ) چ ۅ 

 : ًمؽ ُمـ وضمقهوسمٞم٤من ذ

ٕهنـ٤م  4 اعمخ٤مـمـ٥م هبـ٤م اًمٙمٗمـ٤مر ٓ اعم١مُمٜمـقن أنَّ  : الوجه األول

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  چ: شمٕمـ٤ممماًمٙمالم ُمٕمٝمؿ إذ ىم٤مل واردة ذم ؾمٞم٤مق 

                                                 

[ ُمـ طمـدي٨م أيب هريـرة 931[ وصحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]100صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]( (7

 ريض اهلل قمٜمف
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واخلٓمـ٤مب ، وم٤مًمْمٛمػم قم٤مئد إًمٞمٝمؿ  [(409)ؾمقرة إقمراف ] چڻ  ۀۀ

 4سم٤مؾمتامع اًم٘مرآن واإلٟمّم٤مت إًمٞمف اؾمتامع شمدسمر وٟمٗمٝمؿ شمٕم٤مممُمٕمٝمؿ ي٠مُمرهؿ 

 شمٕمـ٤مممرمحـ٦م اهلل  إممٚمٛمقا أٟمف أقمٔمؿ ُمٕمجزة وأيمؼم آيـ٦م ُمبٍمـة ه٤مديـ٦م ًمٞمٕم

وووٕمٝم٤م ذم ُمٕمٜمك  ، ومال جيقز اىمتٓم٤مع أي٦م قمام ىمبٚمٝم٤م ، وساـمف اعمست٘مٞمؿ

 ،ؾ اًم٘مـرآن اًمٕمٔمـٞمؿ قمٜمـفًمٕمدم اٟمتٔم٤مم اًمٙمالم اًمـذي جُيـ 4 آظمر مل شمرد ومٞمف

مم اؾمـتامع اًم٘مـرآن اًمـذي إ وإرؿم٤مدهؿومٙمٞمػ يٙمقن اخلٓم٤مب ُمع اًمٙمٗم٤مر 

ويراد سمف اعمـ٠مُمقم ذم اًمّمـالة  ، ًمٞمٝمؿإصمؿ يٕمقد اًمْمٛمػم  ، هدى ورمح٦مهق 

ومْمـال قمــ اًمٙمـالم ، سمؾ هذا مم٤م جيؾ قمٜمف ُمٓمٚمؼ اًمٙمـالم ، ظمٚمػ اإلُم٤مم 

اًمٚمٗمظ قمـ٤مم وهـؿ ُمتٗم٘مـقن قمـغم قمـدم وضمـقب  ويدل قمٚمٞمف أنَّ ، اًم٘مديؿ 

اًمٕمـؼمة سمٕمٛمـقم اًمٚمٗمـظ  نَّ إ: ومٚمق ىمٚمٜم٤م  ، اإلٟمّم٤مت ذم همػم اًمّمالة واخلٓمب٦م

سم٘مٞمٜم٤مهـ٤م اًمٕمٛمقم ٕ إممًمٙمٗم٤مر ا٤مـمب٦م أي٦م قمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمقارد ذم خُم  واىمتٓمٕمٜم٤م

تغم ذم اعمسـ٤مضمد ؾمـٛمع اًم٘مـرآن ُيـ ـْ ٟمف جي٥م قمغم َُمـإ: قمغم قمٛمقُمٝم٤م وىمٚمٜم٤م 

 ،ُٕمـر هـذه أيـ٦م سمـذًمؽ 4 ي٘مػ ويستٛمع وضمقسمـ٤م نْ واًمٓمرق وهمػمه٤م أَ 

 ، وقمغم ختّمٞمّمٝم٤م سمح٤مًمتل اًمّمـالة واخلٓمبـ٦م ، فوهؿ ُمتٗم٘مقن قمغم ظمالوم

ومٝمـق دًمٞمـؾ يمـام  ، عوٓ ؾمٞم٤مىمٝم٤م وٟمٔم٤مُمٝم٤م ُمتبَّ  ، ٔي٦م ُمٕمٛمقل سمفومال قمٛمقم ا

وٓ ىمقاقمـد إصـقل  ، ٓ يمام شم٘متْمـٞمف اًمٚمٖمـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م ، ؿم٤مء اعمستدل سمف
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وم٤مٓؾمتدٓل هبذه أي٦م هلذا اعمٕمٜمـك  ، وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومٝمق سم٤مـمؾ ، اعم٘مررة

 قمٚمٞمف ذم أظمرى. لواحلٙمؿ اعمستد، ؾم٤مىمط إذ هل ذم ضمٝم٦م 

ىمقًمـف  وذم أي٦م ىمـقل ظمـ٤مُمس وهـق أنَّ )  : ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي

ظمٓمــ٤مب ُمــع  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ  : شمٕمــ٤ممم

وهذا ىمقل طمســ ،  اًمتبٚمٞمغ وًمٞمس ظمٓم٤مسم٤م ُمع اعمسٚمٛملم اًمٙمٗم٤مر ذم اسمتداء

٤م ُمــ أىمقاًُمـ طمٙمـك ىمبـؾ هـذه أيـ٦م أنَّ  شمٕمـ٤ممماهلل  ُمٜم٤مؾم٥م وشم٘مريره أنَّ 

ل يم٤من اًمٜمب ٢مذاوم ، اًمٙمٗم٤مر يٓمٚمبقن آي٤مت خمّمقص٦م وُمٕمجزات خمّمقص٦م

 ومـ٠مُمر اهللُ، ىم٤مًمقا ًمـقٓ اضمتبٞمتٝمـ٤م  ، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ مل ي٠مهتؿ هب٤م

اىمـؽمح قمـغم ريب وًمـٞمس زم  ٟمف ًمٞمس زم أنْ إ : ي٘مقل ضمقاسم٤م هلؿ ف أنْ رؾمقًمَ 

أٟمف شمرك اإلشمٞم٤من سمتٚمؽ اعمٕمجزات اًمتـل  شمٕم٤مممصمؿ سملم  ، إٓ اٟمتٔم٤مر اًمقطمل

 شمٕمـ٤ممم وقمؼمَّ  ، ًمٜمبقةصمب٤مت اإاًم٘مرآن ُمٕمجزة شم٤مُم٦م يم٤مومٞم٦م ذم  ٕنَّ  4اىمؽمطمقه٤م

ے  ۓ   ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   چ  :  قمـ هذا اعمٕمٜمك سم٘مقًمـف

اعمـراد سم٤مٔيـ٦م إٟمّمـ٤مت  نَّ إ : ومٚمـق ىمٚمٜمـ٤م [(409)ؾمقرة إقمـراف ] چ﮶

ؼ مل حيّمؾ سملم هذه أيـ٦م وسمـلم ُمـ٤م ىمبٚمٝمـ٤م شمٕمٚمَّـ ، اعم٠مُمقم ظمٚمػ اإلُم٤مم

وذًمؽ ٓ  ، وطمّمؾ ومس٤مد اًمؽمشمٞم٥م ، واٟم٘مٓمع اًمٜمٔمؿ ، سمقضمف ُمـ اًمقضمقه

 ،ا  اًمقضمفؾمقى هذ يٙمقن اعمراد ؿمٞمئ٤م ومقضم٥م أنْ  ، شمٕم٤مممٞمؼ سمٙمالم اهلل يٚم
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طمٞمـ٨م أٟمـف  ـْ وشم٘مريره أٟمف عم٤م ادقمك يمقن اًم٘مرآن سمّم٤مئر وهدى ورمح٦م ُِمـ

ُمٕمجزة داًم٦م قمغم صدق اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ويمقٟمف يمـذًمؽ 

ىمـرأ  إذااًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ  وهق أنَّ ، ٓ ئمٝمر إٓ سمنمط 

آن قمغم أوًمئـؽ اًمٙمٗمـ٤مر اؾمـتٛمٕمقا ًمـف واٟمّمـتقا طمتـك ي٘مٗمـقا قمـغم اًم٘مر

ومحٞمٜمئذ ئمٝمر هلؿ يمقٟمـف ، وحيٞمٓمقا سمام ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٙمثػمة ، ومّم٤مطمتف 

ومٞمستٕمٞمٜمقا سمـف  ، قمغم صدق حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمٕمجًزا دآ

محٚمٜم٤م أي٦م قمـغم هـذا اًمقضمـف  إذاومثب٧م أٟم٤م ، قمغم ـمٚم٥م ؾم٤مئر اعمٕمجزات 

وًمق محٚمٜم٤مه٤م قمـغم ُمٜمـع ، وطمّمؾ اًمؽمشمٞم٥م احلسـ اعمٗمٞمد ، ٔمؿ اؾمت٘م٤مم اًمٜم

، واظمتـؾ اًمؽمشمٞمـ٥م ، ومسـد اًمـٜمٔمؿ  ، اعم٠مُمقم ُمـ اًم٘مراءة ظمٚمـػ اإلُمـ٤مم

محٚمٝم٤م قمغم ُم٤م ذيمرٟمـ٤مه أومم وؾمـ٘مط آؾمـتدٓل هبـ٤م ُمــ يمـؾ  ومثب٧م أنَّ 

 شمٕمـ٤ممماهلل  ويدل ًمذًمؽ أيْمـ٤م أنَّ  ، اًمقضمقه قمغم ُمٜمع اعم٠مُمقم ُمـ اًم٘مراءة

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳       ﮴  ﮵    ﮶   چ   : ؿ ىمـ٤مًمقاقمـ اًمٙمٗم٤مر أهن كطمٙم

ي٠مُمرهؿ سم٤مٓؾمتامع واإلٟمّمـ٤مت  نْ ومٜم٤مؾم٥م أَ  [(40)ؾمقرة ومّمٚم٧م ] چ﮷  

طمـد اًمب٤مًمٖمـ٦م إمم طمتك يٛمٙمٜمٝمؿ اًمقىمقف قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمقضمقه اًمٙمثػمة 

 .(7)( اإلقمج٤مز

                                                 

 (.1/922شمٗمسػم اًمرازي )( (7
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ومٝمـل  ، قمـغم ومـرض أهنـ٤م ظمٓمـ٤مب ًمٚمٛمـ١مُمٜملم : اينـه الثـالوج

تٙمٚمٛمقن سمف ذم اًمّمالة واإلُم٤مم ي٘مرأ ىمبـؾ واردة ذم اًمٙمالم اًمذي يم٤مٟمقا ي

،  (4)واسمــ ضمريـر،  (7)ومروى أسمق يٕمكم 4 ريع حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالةـشمِم

يمـ٤مٟمقا يتٙمٚمٛمـقن ذم : ىمـ٤مل ريض اهلل قمٜمـف ، قمـ أيب هريـرة  (9)واًمبٞمٝم٘مل

 چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ چ اًمّمالة ومٚمام ٟمزًم٧م هذه أيـ٦م 

 : ي٦م ٓسمـ ضمرير قمٜمف ىم٤ملوذم روا ، أُمروا سم٤مإلٟمّم٤مت ،  (2)وأي٦م إظمرى

 ٟمزًم٧م ذم رومع إصقات وهؿ ظمٚمػ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ.

ؿ يمـ٤من يسـٚم  : ىمـ٤مل ريض اهلل قمٜمـف قمـ اسمـ ُمسـٕمقد   (2)وروى اسمـ ضمرير

ۆ  ۆ  چ ومجـ٤مء اًم٘مـرآن : ىمـ٤مل ، سمٕمْمٜم٤م قمغم سمٕمـض ذم اًمّمـالة 

،  (1)واسمـ ضمرير ،(0)وروى قمبداًمرازق. چۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

                                                 

 [ سمٜمحقه.2723ُمسٜمد أيب يٕمغم سمرىمؿ ]( (7

 [.72224سمرىمؿ ] ضم٤مُمع اًمبٞم٤من( (4

 [.4101سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى( (9

 .[(492)ؾمقرة اًمب٘مرة ] چپ  پ   پ چ أي٦م إظمرى هل ىمقًمف شمٕم٤ممم : ( (2

 (79/922ضم٤مُمع اًمبٞم٤من )( (2

 [ قمـ قمٓم٤مء.2022ُمّمٜمػ قمبداًمرزاق سمرىمؿ ]( (0

 (79/922ضم٤مُمع اًمبٞم٤من )( (1
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آصم٤مرا هبذا قمــ ىمتـ٤مدة وُمٕمٛمـر وُمٕم٤مويـ٦م سمــ ىمـرة   (7)روؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمق

وم٤مٔي٦م واردة سمـ٤مُٕمر سم٤مإلٟمّمـ٤مت واًمسـٙمقت قمــ اًمٙمـالم  ، وهمػمهؿ

ٓ قمـ اًم٘مرآن اًمـذي ُمـ٤م ضمٕمٚمـ٧م ، اًمذي يم٤مٟمقا يتٙمٚمٛمقن سمف ذم اًمّمالة 

 ومال يب٘مك ذم أي٦م دًٓم٦م قمغم ُم٤م ذهبقا إًمٞمف. ، اًمّمالة إٓ ًمف

قمـ اًمٙمـالم طمـ٤مل اخلٓمبـ٦م  أهن٤م ٟمزًم٧م ذم اًمٜمٝمل : الثـالوجه الث

، (2)واًمبٞمٝم٘مـل ،  (2)واسمـ ضمرير،   (9)وأسمق يٕمغم ،  (4)يمام رواه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر

وقمـ اسمـ قمب٤مس أهن٤م ٟمزًم٧م ذم اًمّمالة واخلٓمبـ٦م  .قمـ اسمـ قمب٤مس وجم٤مهد

 : ػم وجم٤مهـد وقمٓمـ٤مء ىمـ٤ملبَ ر اًمرازي قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضُم خوطمٙم٤مه اًمٗم، ُمٕم٤م 

ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ىمد اؾمـتبٕمد :  ىم٤مل، وهق ُمٜم٘مقل قمـ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل )

ره قمـغم هـذه اًمّمـقرة ـويمٞمػ جيقز ىمّمـ ، هذا اًم٘مقل وىم٤مل اًمٚمٗمظ قم٤مم

شمٗمٞمـد  [إذا] ٦مًمٗمٔمـ ٕنَّ  4هـذا اًم٘مـقل ذم هم٤ميـ٦م اًمبٕمـد: وأىمقل ؟ اًمقاطمدة 

 : ىمـ٤مل ُٓمرأشمـف إذااًمرضمؾ  واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أنَّ  ، آرشمب٤مط وٓ شمٗمٞمد اًمتٙمرار

                                                 

 [.313ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمرىمؿ ]ؾمٜمـ ( (7

 [.310ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمرىمؿ ]( (4

 يب يٕمغم.مل أىمػ قمٚمٞمف ذم ُمسٜمد أ( (9

 (.79/920ضم٤مُمع اًمبٞم٤من )( (2

 [.4102سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى( (2
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ر ُمرة واطمـدة ـمٚم٘مـ٧م ـمٚم٘مـ٦م دظمٚم٧م اًمدار وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ومدظمٚم٧م اًمدا إذا

 [إذا]يمٚمٛمـ٦م  ٕنَّ  4 دظمٚم٧م اًمدار ُمرة صم٤مٟمٞم٦م مل شمٓمٚمؼ سم٤مٓشمٗم٤مق ٢مذاوم ، واطمدة

ۆ  ۆ  ۈ   چ : صمبــ٧م هـــذا وم٘مقًمـــف إذآ شمٗمٞمــد اًمتٙمـــرار و

 ، ٓ يٗمٞمد إٓ وضمـقب اإلٟمّمـ٤مت ُمـرة واطمـدة چۈ  ٴۇ  ۋ

وم٘مـد وومٞمٜمـ٤م سمٛمقضمـ٥م  ، ومٚمام أوضمبٜم٤م آؾمتامع قمٜمد ىمراءة اًم٘مرآن ذم اخلٓمب٦م

اًمٚمٗمـظ  ؾمـٚمٛمٜم٤م أنَّ  ، ومٞمف دًٓم٦م قمغم ُم٤م وراء هـذه اًمّمـقرة ظ ومل يبَؼ اًمٚمٗم

وطمٞمٜمئـذ ي٘مـرأ ، ٤م ٟم٘مقل سمٛمقضم٥م أي٦م ومٞمسٙم٧م اإلُمـ٤مميٗمٞمد اًمٕمٛمقم إٓ أٟم

ًمإلُمـ٤مم ) : ٦م اإلُمـ٤مم يمـام ىمـ٤مل أسمـق ؾمـٚمٛم٦متاعم٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م ذم طمـ٤مل ؾمـٙم

 .(7)(أورده اًمقاطمدي، ت٤من وم٤مهمتٜمؿ اًم٘مراءة ذم أهيام ؿمئ٧م تؾمٙم

أهن٤م ٟمزًمـ٧م ذم اجلٝمـر سمـ٤مًم٘مراءة ورومـع اًمّمـقت  : الوجه الرابع

سم٤مًم٘مرآن ظمٚمػ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمـالة وهـق ي٘مـرأ 

ومـ٠مُمروا سم٤مإلٟمّمـ٤مت ، ومٙم٤مٟمقا يِمقؿمقن قمٚمٞمف سم٘مراءهتؿ ورومع أصـقاهتؿ 

 (4)ا ذم أٟمٗمسٝمؿ يمام رواه اًمبٞمٝم٘مـل٤م ِهًّ هَ واًمسٙمقت وىمراءة اًمٗم٤محت٦م وطمدَ 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  أنَّ  ريض اهلل قمٜمٝمامقمـ اسمـ قمب٤مس 

                                                 

 (.1/920ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م )( (7

 [.4100سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى( (4
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ۆ  چ صـح٤مسمف وراءه ومخٚمٓمـقا قمٚمٞمـف ومٜمـزل أوم٘مـرأ ، ىمرأ ذم اًمّمـالة 

 .چۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

ذم شمٗمسػممه٤م قمـ اًمزهري ،   (4)وأسمق اًمِمٞمخ،   (7)وروى اسمـ ضمرير

يم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ي٘مـرأ ورضمـؾ ي٘مـرأ ومٜمزًمـ٧م : ىم٤مل 

ــــــذا وي١م چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ ــــــد ه ي

إطم٤مدي٨م اًمقاردة سمـ٤مًمٜمٝمل قمــ اجلٝمـر سمـ٤مًم٘مراءة ظمٚمـػ اإلُمـ٤مم اًمتـل 

مل  ـْ وم٤مطمت٩م هبـ٤م َُمـ، ذف ُمٜمٝم٤م ذيمر اًمٗم٤محت٦م طمره٤م سمٕمض اًمرواة وـاظمتّم

،   (9)وىمد شمرضمؿ هل٤م اًمبخ٤مري ذم ضمـزء اًم٘مـراءة، ير اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم 

 :وأورد مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م 

اًمٜمبـل صـغم  ىم٤مل: ىم٤مل  ريض اهلل قمٜمف يمحدي٨م قمبداهلل سمـ ُمسٕمقد -7

ٓمـتؿ ظمٚمَّ ) : اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًم٘مقم يم٤مٟمقا ي٘مرءون ومٞمجٝمرون سمف 

                                                 

 [.72000ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن سمرىمؿ ]( (7

 مل أـمٚمع قمغم شمٗمسػم أيب اًمِمٞمخ.( (4

سم٤مب ُمـ ٟم٤مزع اإلُم٤مم ( قمٜمقاٟم٤م )702ُم٤مم )يمت٥م اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ذم ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإل( (9

 (.اًم٘مراءة ومٞمام ضمٝمر مل ي١مُمر سم٤مإلقم٤مدة
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ذم اًمّمـالة  نَّ : إوم٘مٞمـؾ ًمٜمـ٤م، ؿ ذم اًمّمـالة سـٚم  ويمٜم٤م ٟمُ ( ًم٘مرآن ا قمكمَّ 

 .(7)ِمٖمالًم

اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ  أنَّ ريض اهلل قمٜمف وطمدي٨م أٟمس  -4

: ٣م صـالشمف أىمبـؾ قمٚمـٞمٝمؿ سمقضمٝمـف وم٘مـ٤مل ـىم، ومٚمام  سم٠مصح٤مسمفصغم

وم٘م٤مهل٤م صمالث ُمـرات وم٘مـ٤مل  !أشم٘مرؤون ذم صالشمٙمؿ واإلُم٤مم ي٘مرأ ؟)

طمـديمؿ أومـال شمٗمٕمٚمـقا وًمٞم٘مـرأ : ىمـ٤مل ، ٟم٤م ًمٜمٗمٕمـؾ: إىم٤مئؾ أو ىم٤مئٚمقن 

 .(سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ذم ٟمٗمسف

ومال شمٗمٕمٚمـقا إٓ سمـ٠مم  ): ٟمحقه وومٞمف  امريض اهلل قمٜمٝموطمدي٨م قمب٤مدة  -9

 . (4)وىمد شم٘مدُم٤م ( اًم٘مرآن وم٢مٟمف ٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ هب٤م

صغم اًمٜمبـل صـغم اهلل : ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف دي٨م قمٛمران سمـ طمّملم وطم -2

ىمـ٤مل ؟ أيٙمؿ ىمرأ سمسـبح : قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إطمدى صالب اًمٕمٌم وم٘م٤مل 

 .(9) ظم٤مجلٜمٞمٝم٤مرضماًل  ىمد قمروم٧م أنَّ : ىم٤مل ، أٟم٤م : رضمؾ 

طمــ٧م سمــ٤مجلٛمع سمــلم إذ سَّ 4 ومٝمـذه إطم٤مديــ٨م راومٕمــ٦م ًمألؿمـٙم٤مل          

وسمٞمٜمـ٧م أهنـؿ يمـ٤مٟمقا  -اًمٗم٤محتـ٦م وهق اإلٟمّمـ٤مت ُمـع ىمـراءة  -إُمريـ 

                                                 

 [.7073[ وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ]349ؾمٜمـ أيب داوود سمرىمؿ ]( (7

 شم٘مدم ختري٩م طمدي٨م أٟمس وطمدي٨م قمب٤مدة ريض اهلل قمٜمٝمام.( (4

 [.932صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]( (9
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قن قمٚمٞمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ ُٓمـوخيٚم  ، جيٝمرون سمٖمػم اًمٗم٤محتـ٦م 

٤م هَ ومٜمٝم٤مهؿ قمـ ذًمؽ وأُمرهؿ سم٘مـراءة اًمٗم٤محتـ٦م وطمـدَ ، اًم٘مراءة سمجٝمرهؿ 

وأٟمف ٓ صـالة سمـدوهن٤م طمتـك ٓ يٕمتٛمـدوا ، ومٝمؿ أهن٤م ومريْم٦م رَّ وقمَ ، ا ِهَّ 

ــف  ــف ، هنٞم ــقا: )وىمقًم ــال شمٗمٕمٚم ــف  (وم ــد: )وىمقًم ــ٧م أنَّ  ىم سمٕمْمــٙمؿ  قمروم

وقمـغم ، ـ اًم٘مـرآن طمٙمؿ اًمٗم٤محت٦م يمحٙمؿ همػمه٤م ُمِ  وئمٜمقا أنَّ  .(ظم٤مجلٜمٞمٝم٤م

 چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ هـــذا محٚمـــقا أيـــ٦م 

وم٠ميـ اًمدًٓم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم اًمٜمٝمـل قمــ ، طمقا سم٠مهن٤م ٟمزًم٧م ٕضمؾ ذًمؽ وسَّ 

 وقمدم ومروٞمتٝم٤م.، ا ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ِهًّ 

ــ ــه ال ــ:  خامسـالوج ــ٤مذم سم ــف ٓ شمٜم ــر ـأٟم ــتامع سم إُم ٤مٓؾم

وسملم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ها ذم اًمـٜمٗمس سمـدون ضمٝمـر وٓ رومـع ، واإلٟمّم٤مت

، واًمٕمـرب  هـق شمـرك اجلٝمـر: اإلٟمّمـ٤مت  : ) ىم٤مل اًمقاطمـدي4  صقت

 (. اع أطمدً سٛمِ مل يُ  إذايم٤من ي٘مرأ ذم ٟمٗمسف  وإنْ ، ٤م ل شم٤مرك اجلٝمر ُمٜمّمتً شمسٛم  

اإلٟمّمـ٤مت ذم  زقمـؿ أنَّ  ـْ : ٓ ُمٕمٜمك ًم٘مـقل َُمـ  (7) وىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل

رف اًمنميٕم٦م ٓ يٓمٚمؼ إٓ قمغم اًمسٙمقت ، وأٟمف ذم قمُ  ٦م هق اًمسٙمقتاًمٚمٖم

، وم٘مـد وردت أظمبـ٤مر صـحٞمح٦م ذم إـمـالق اؾمـؿ  وشمرك اًمٜمٓمـؼ أصـال

                                                 

 (.430)ٚمبٞمٝم٘مل اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم ًم( (7
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وقمغم شمرك يمـالم ، اإلٟمّم٤مت واًمسٙمقت قمغم شمرك اجلٝمر دون اإلظمٗم٤مء 

طمـدي٨م أيب هريـرة ريض اهلل قمٜمـف  : ُمٜمٝم٤م  اًمٜم٤مس دون اًمذيمر ذم اًمٜمٗمس

يمـؼم ذم اًمّمـالة  إذا قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ : يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل ىم٤مل

، سمـ٠ميب أٟمـ٧م وأُمـل  : يـ٤م رؾمـقل اهلل ، وم٘مٚم٧م ي٘مرأ ؾمٙم٧م هٜمٞمٝم٦م ىمبؾ أنْ 

أرأي٧م ؾمٙمقشمؽ سملم اًمتٙمبػم واًم٘مراءة ُم٤م هق؟ ىم٤مل: أىمقل: اًمٚمٝمـؿ سم٤مقمـد 

 ـْ ، اًمٚمٝمؿ ٟم٘مٜمل ُِمـ سمٞمٜمل وسملم ظمٓم٤مي٤مي يمام سم٤مقمدت سملم اعمنمق واعمٖمرب

 ـْ دٟمس، اًمٚمٝمـؿ اهمسـٚمٜمل ُِمـظمٓم٤مي٤مي يمام يٜم٘مك اًمثقب إسمٞمض ُمــ اًمـ

، وذم رواي٦م أرأي٧م إؾمٙم٤مشمؽ سملم اًمتٙمبـػم  ظمٓم٤مي٤مي سم٤معم٤مء واًمثٚم٩م واًمؼمد

 . (4)وُمسٚمؿ  (7)واًم٘مراءة ُم٤م شم٘مقل؟! رواه اًمبخ٤مري

اإلٟمّم٤مت ىمد يٙمقن شمرك  ح أنَّ بلم ويقو  ومٝمذا اخلؼم اًمّمحٞمح يُ 

،  يم٤من اعمٜمّم٧م قمـ اجلٝمر ذايمرا هلل قمز وضمؾ وىم٤مرئ٤م ًمٚم٘مرآن ، وإنْ  اجلٝمر

، وىمد ىم٤مل أسمق هريـرة  إذ ٓ ومرق سملم اًمسٙمقت واإلٟمّم٤مت قمٜمد اًمٕمرب

: ُم٤م شم٘مقل ذم ؾمـٙمقشمؽ؟ ومل ي٘مـؾ اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف  ريض اهلل قمٜمف

ـْ  ( ًمس٧م سمس٤ميم٧م) : وآًمف وؾمٚمؿ   قمٚمٛمف ُم٤م ي٘مقل ذم ؾمٙمقشمف.أ وًمٙم

                                                 

 [.177( سمرىمؿ ]7/423ًمبخ٤مري )صحٞمح ا( (7

 [.232( سمرىمؿ ]7/273صحٞمح ُمسٚمؿ )( (4
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ـ : ) وُمٜمٝم٤م ُم٤م رويٜم٤مه قمـ قمكم قمٚمٞمف اًمسـالم ىمـ٤مل  ٜم٦م أنْ ُمــ اًمسُّ

ٕمتلم إوًمٞملم ُمـ صالة اًمٔمٝمر سم٠مم اًمٙمت٤مب وؾمـقرة ي٘مرأ اإلُم٤مم ذم اًمريم

ومٝمـذا   (7)(وي٘مـرأون ذم أٟمٗمسـٝمؿ ، ويٜمّمتقن ُمـ ظمٚمٗمـف ، ا ذم ٟمٗمسف ِهًّ 

 ىمرأ ذم ٟمٗمسف(. اإلٟمّم٤مت إٟمام هق شمرك اجلٝمر وإنْ  دًمٞمؾ قمغم أنَّ 

اًمِم٤مرع ىمد ذع ًمإلُم٤مم ؾمـٙمت٤مت يسـٙم٧م  إنَّ  : ادسـالوجه الس

ىمـ٤مل  جيٛمـع سمـلم اًم٘مـراءة واإلٟمّمـ٤مت.4 ًمٞم٘مرأ اعم٠مُمقم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب و ومٞمٝم٤م

 إذاو، يمـؼم  إذاـ ىمرأ ذم ؾمٙمت٤مت اإلُم٤مم : )سم٤مب ُمَ  اًمبخ٤مري ذم ضمزء اًم٘مراءة

ىمٚمـ٧م  : سمـ قمثامن سمــ ظمٞمـثؿ ىمـ٤ملاصمؿ أظمرج قمـ قمبداهلل  (4) ( يريمع أراد أنْ 

ٟمٕمؿ وإن ؾمٛمٕم٧م ىمراءشمف أهنـؿ : ىم٤مل ؟ ىمرأ ظمٚمػ اإلُم٤مم : أػم بَ ًمسٕمٞمد سمـ ضُم 

أطمدهؿ اًمٜم٤مس يمؼم صمـؿ  أمَّ  إذااًمسٚمػ يم٤مٟمقا  نَّ ، إف ىمد أطمدصمقا ُم٤م مل يّمٜمٕمقٟم

   .(9) ظمٚمٗمف ىمد ىمرأ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب صمؿ ىمرأ وأٟمّمتقا ـْ ُمَ  أٟمّم٧م طمتك ئمـ أنَّ 

: ًمإلُمـ٤مم ؾمـٙمتت٤من ومـ٤مهمتٜمٛمقا اًم٘مـراءة  وأظمرج قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل

ريض اهلل قمٜمـف ،  وأظمـرج ٟمحـقه قمــ أيب هريـرة .(2)ومٞمٝمام سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

                                                 

 .[432سمرىمؿ ]ٚمبٞمٝم٘مل اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم ًم( (7

 (.710) ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (4

 [.702سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (9

 [.702سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (2
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،  : ي٤م سمٜمـل اىمـرأوا ومـٞمام يسـٙم٧م اإلُمـ٤مم سمػم ىم٤ملوأظمرج قمـ قمروة سمـ اًمز

، وٓ شمتؿ صالة ٓ ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ومّمـ٤مقمدا  واؾمٙمتقا ومٞمام ضمٝمر

   .(7) ُمٙمتقسم٦م وُمستحب٦م

: شمذايمر ؾمٛمرة وقمٛمران ريض اهلل قمٜمٝمام  وأظمرج قمـ احلسـ ىم٤مل

4  ومحدث ؾمٛمره أٟمف طمٗمظ قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ ؾمـٙمتتلم

أيب  إمم ٤مومٙمتبـ، ىمراءشمف، وم٠مٟمٙمر قمٛمـران  ـْ ومرغ ُمِ  إذا، وؾمٙمت٦م يمؼم إذاؾمٙمت٦م 

 .(4) سمـ يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف ويم٤من ذم يمت٤مسمف أورده إًمٞمٝمام طمٗمظ ؾمٛمرةا

: يمـ٤من  أيْمـ٤م ىمـ٤ملريض اهلل قمٜمـف وأظمرج قمـ احلسـ قمـ ؾمٛمرة 

، ؾمـٙمت٦م طمـلم يٙمـؼم 4 ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ ؾمـٙمتت٤من 

 .(9)وؾمٙمت٦م طملم يٗمرغ ُمـ ىمراءشمف

َـّ : صمـالث ىمـ٤مل ريض اهلل قمٜمف وأظمرج قمـ أيب هريرة   ىمـد شمـريمٝم

َـّ  ىمـ٤مم  إذايم٤من يٙمؼم 4 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  اًمٜم٤مس وومٕمٚمٝم

                                                 

 [.700سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (7

 [.701سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (4

 [.702سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (9
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ويمـ٤من ، اًمّمالة ويسٙم٧م سملم اًمتٙمبػم واًم٘مراءة ويس٠مل اهلل ُمـ ومْمـٚمف  إمم

   .(7) يٙمؼم ذم يمؾ ظمٗمض ووىمع

آًمـف وؾمـٚمؿ يمـ٤من اًمٜمبل صـغم اهلل قمٚمٞمـف و وأظمرج قمٜمف أيْم٤م أنَّ 

   .(4) ح اًمّمالةاومتت٤ميسٙم٧م إؾمٙم٤مشم٦م قمـ شمٙمبػمة 

ريض اهلل صـٚمٞم٧م ُمـع أيب هريـرة : وأظمرج قمـ إقمرج ىمـ٤مل 

   .(9) احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم: ٤م يمؼم ؾمٙم٧م ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل ـومٚمٛم، قمٜمف

جٝمر ومٚمٞمب٤مدر سم٘مراءة ـيم٤من اإلُم٤مم ي إذا: وأظمرج قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل 

٤م ىمـ٤مل اهلل ـىمرأ ومٚمٞمٜمّم٧م يمٛم ٢مذاوم، أو ًمٞم٘مرأ سمٕمد ُم٤م يسٙم٧م ، أم اًم٘مرآن 

 .(2)قمز وضمؾ

طمــدي٨م اًمســٙمقت سمــلم اًمتٙمبــػمة إومم  إنَّ  : ) ىمــ٤مل اًمبٞمٝم٘مــل

ي٘مـقل  ـْ واًمٗم٤محت٦م وطمدي٨م اًمسٙمتتلم أصمب٧م ُمـ يمؾ طمدي٨م حيت٩م سمـف َُمـ

سمؽمك اًم٘مـراءة ظمٚمـػ اإلُمـ٤مم ذم مجٞمـع اًمّمـٚمقات قمٜمـد أهـؾ اعمٕمرومـ٦م 

٤مت قمٜمد ىمـراءة هذا اعمذه٥م ذم اجلٛمع سملم اإلٟمّم إمموذه٥م ، سم٤محلدي٨م 

                                                 

 [.703سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (7

 [.710سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (4

 [.717سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (9

 [.12سمرىمؿ ] ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (2
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اًمّمـح٤مسم٦م  ـْ ؾمٛمٞمٜم٤مهؿ ُِمـ ـْ اإلُم٤مم وىمراءة اًمٗم٤محت٦م قمٜمد ؾمٙمقت اإلُم٤مم ُمَ 

واًمت٤مسمٕملم وهؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وضم٤مسمر سمـ قمبداهلل 

 وهِم٤مم سمـ قم٤مُمر وقمب٤مدة سمـ اًمّمـ٤مُم٧م وُمٕمـ٤مذ سمــ لموقمٛمران سمـ طمّم

ضمبؾ واسمـ قمب٤مس واسمـ قمٛمر واسمـ قمٛمـرو وأسمـق هريـرة وأسمـق اًمـدرداء 

وقم٤مئِم٦م. وُمـ اًمت٤مسمٕملم  سمـ ُمسٕمقدؾمٕمٞمد اخلدري وأٟمس وقمبداهلل وأسمق 

ػم وقمروة سمــ اًمـزسمػم واحلســ بَ قمٓم٤مء وجم٤مهد وُمٙمحقل وؾمٕمٞمد سمـ ضُم 

ـ اًمبٍمي واًمِمٕمبل ورضم٤مء سمـ طمٞمقة وأسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبـداًمرمحـ. ومَٛمـ

سم٤مًمٗم٤محتـ٦م  آسمتـداءمل يسٙم٧م ذم اًمريمٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م قمٜمـد  سمٕمدهؿ وهق وإنْ 

وىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم ذًمؽ اًمسـٙمقت ممٙمٜمـ٦م صمـؿ  ومٞمسٙم٧م قمٜمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م

مل يٛمٙمٜمف ىمرأه٤م ها ذم ٟمٗمسف ُمع اإلُم٤مم يمام أُمر سمـف صـ٤مطم٥م اًمنمـع  إنْ 

ؾمٛمٞمٜم٤مهؿ ُمــ اًمّمـح٤مسم٦م  ـْ ذم ظمؼم قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م وهمػمه وأُمر سمف ُمَ 

يٙمـقن ًم٘مراءشمـف  ها قمــ أنْ  إي٤مهـ٤مريض اهلل قمٜمٝمؿ وٓ خيرج سم٘مراءشمـف 

صمؿ أظمرج طمدي٨م ؾمـٛمرة ، ُمـ اًمدًٓم٦م إُم٤مُمف ُمستٛمٕم٤م هل٤م ُمٜمّمت٤م عم٤م ذيمرٟم٤م

أٟمـف يمـ٤من ي٘مـرأ  هاًمس٤مسمؼ وطمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمـف قمــ ضمـد

ىمرأ مل ي٘مرأ  ٢مذاوم، أٟمّم٧م  إذاظمٚمػ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

: ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ ي٘مـقل ، اٟمّم٧م ىمرأ  ٢مذاوم
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صمـؿ أظمـرج سمٕمـض  يمؾ صالة ٓ ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ومٝمـل ظمـداج

 .(7)( أصم٤مر اًمس٤مسم٘م٦م قمٜمد اًمبخ٤مري

أي٦م قم٤مُم٦م واحلدي٨م سم٘مراءة اًمٗم٤محتـ٦م ظمٚمـػ  إنَّ  : الوجه السابع

سمف يٛمٙمـ اًمٕمٛمـؾ  ٕنَّ 4 وسمٜم٤مء اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص واضم٥م ، اإلُم٤مم ظم٤مص 

ويٓمـ٤مع صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ ، سمٙمؾ ُم٤م صح قمـ اهلل واًمرؾمقل 

ٓمـ٤مع وسمخالف هذه اًمٓمري٘مـ٦م يُ ، ٤مقمتف قمٚمٞمٜم٤م ـم شمٕم٤ممممجٞمع ُم٤م اومؽمض اهلل 

ذًمؽ إٓ  ٗمٕمُؾ وٓ يَ ، وي١مُمـ سمبٕمض ويٙمٗمر سمبٕمض ، ويٕمَم آظمر  سؿٌ ىمِ 

اإلٟمّمـ٤مت ًمٚم٘مـرآن واضمـ٥م ذم يمـؾ  إنَّ : ىمٚمٜمـ٤م  ٢مذاومـ، ُمتالقم٥م سم٤مًمديـ 

يــ٦م إُمــر آوم٘مــد اُمتثٚمٜمــ٤م ، ومريْمــ٦م اًم٘مــراءة  أداءاحلــ٤مٓت إٓ ذم طم٤مًمــ٦م 

٦م اًمٙمتـ٤مب وم٢مٟمـف ٓ ٓ شم٘مـرؤوا ظمٚمٗمـل إٓ سمٗم٤محتـ) سم٤مإلٟمّم٤مت وطمدي٨م 

أظمـذٟم٤م  إذاو، قمٜمـد اهلل  ـْ ُِمـ وطمـٌؼ  ذعٌ  ( ويمٚمٝمـامصالة عمـ مل ي٘مرأ هبام

وقمّمـٞمٜم٤م احلـدي٨م ، اًمٕم٤مم وشمريمٜم٤م اخل٤مص وم٘مد اُمتثٚمٜمـ٤م أيـ٦م اعمحتٛمٚمـ٦م 

وقمّمٞمٜم٤م أُمر  شمٕم٤ممموأـمٕمٜم٤م أُمر اهلل ، مل ي٘مرأ سم٤مًمٗم٤محت٦م  ـْ ح سمبٓمالن ُمَ اعمٍم  

 شمٕمـ٤مممٓ يتّمقر ـم٤مقم٦م أُمر اهلل و، رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

وهذا وضمف ٓ يٜمبٖمـل ، إٓ سمٓم٤مقم٦م أُمر رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

                                                 

 ( سمتٍمف.740-742ٚمبٞمٝم٘مل )ًم اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم( (7
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وٟمبـذ اًمـديـ وراءه ، أقمٛمك اهلل سمّمػمشمف سم٤مًمت٘مٚمٞمـد  ـْ يتقىمػ ومٞمف إٓ ُمَ  أنْ 

، وهـقاه ُم٤م واومؼ رأيف واختذ ٟمّمقص اًمِم٤مرع ًمٕمب٤م ي٠مظمذا ُمٜمٝم٤م ، فمٝمري٤م 

 ديـ اإلؾمالم ذم رء. ـْ ويدع ُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ وُم٤م هذا ُمِ 

أمجع اًمٗم٘مٝم٤مء قمـغم أٟمـف جيـقز ختّمـٞمص : ) ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي 

ۆ  چ :  شمٕمـ٤مممقمٛمـقم ىمقًمـف  ومٝمـ٥م أنَّ  ،خـؼم اًمقاطمـدسمقمٛمقم اًم٘مرآن 

يقضم٥م ؾمٙمقت اعمـ٠مُمقم قمٜمـد  چۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

رأ ٘مـٓ صالة عمــ مل ي: ]ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم  ىمراءة اإلُم٤مم إٓ أنَّ 

ختّمـٞمص قمٛمـقم  أظمص ُمـ ذًمؽ اًمٕمٛمـقم وصمبـ٧م أنَّ  [سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

ختّمـٞمص قمٛمـقم هـذه  إمماًم٘مرآن سمخؼم اًمقاطمد ٓزم ومقضمـ٥م اعمّمـػم 

 .(7)( أي٦م هبذا اخلؼم

ُمـ٤م اؾمـتدل سمـف اًم٘مـ٤مئٚمقن سمٕمـدم اًم٘مـراءة  إنَّ : ) ىم٤مل اًمِمقيم٤م  

 ٜم٤مءذم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ظم٤مص وسمريض اهلل قمٜمف وطمدي٨م قمب٤مدة ، قمٛمقُم٤مت 

، قمٜمـف  حمٞمصوهذا ٓ ، ٘مرر ذم إصقل شمام اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص واضم٥م يم

وي١ميده إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م اًم٘م٤موـٞم٦م سمقضمـقب وم٤محتـ٦م اًمٙمتـ٤مب ذم يمـؾ 

إٟمـام  ، اًمؼماءة قمـ قمٝمدهت٤م ٕنَّ 4 همػم ومرق سملم اإلُم٤مم واعم٠مُمقم  ـْ ريمٕم٦م ُمِ 

                                                 

 (.1/921ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م )( (7
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ٛمثؾ هذه اًمٕمٛمقُم٤مت اًمتل اىمؽمٟم٧م سمام جيـ٥م سمٓ ، حتّمؾ سمٜم٤مىمؾ صحٞمح 

ريض ذم اًمبحر قمــ طمـدي٨م قمبـ٤مدة  وىمد أضم٤مب اعمٝمدي. شم٘مديٛمف قمٚمٞمٝم٤م

وهـل ُمٕم٤مروـ٦م  [ُمـ٤م زم أٟمـ٤مزع اًم٘مـرآن]سم٠مٟمف ُمٕم٤مرض سمحدي٨م اهلل قمٜمف 

ىمـ٤مل ُمــ أهـؾ  ـْ أُمـ٤م قمـغم ىمـقل َُمـ اًمٕم٤مم سم٤مخل٤مص وهق ٓ يٕم٤مروـف.

وأُمـ٤م  ٟمف يبٜمل اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص ُمٓمب٘م٤م وهق احلؼ ومٔمـ٤مهره.: إإصقل 

وإٟمام خيّمـص  اًمٕم٤مم اعمت٠مظمر قمـ اخل٤مص ٟم٤مؾمخ ًمف نَّ إ ىم٤مل ـْ قمغم ىمقل ُمَ 

قمبـ٤مدة  ٕنَّ 4 ومٙمـذًمؽ أيْمـ٤م ، اعم٘م٤مرن أو اعمت٠مظمر سمٛمدة ٓ شمتسع ًمٚمٕمٛمؾ 

ختّمـٞمص  ـْ ومٝمق ُمِ ،  بٔاروى اًمٕم٤مم واخل٤مص ذم طمديثف ريض اهلل قمٜمف 

 .(7)(ٕم٤مرض ذم اعم٘م٤مم قمغم مجٞمع إىمقالشماعم٘م٤مرن ومال 

 : شمٕمــ٤مممىمــ٤مل اهلل : ومــ٢من اطمــت٩م وم٘مــ٤مل : وىمــ٤مل اًمبخــ٤مري 

ؾمـٙمت٤مت  ك٘مـرأ ظمٚمـػ اإلُمـ٤مم وٟمٗمـي ومٚمٞمس ٕطمد أنْ  چۈچ

هـذا ذم  أنَّ يمر قمــ اسمــ قمبـ٤مس وؾمـٕمٞمد سمــ ضمبـػم ذُ : ؾ ًمف ٞمىم، اإلُم٤مم

وىمد ىم٤مل اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف ، ظمٓم٥م اإلُم٤مم يقم اجلٛمٕم٦م  إذااًمّمالة 

ىمٚم٧م  إذا: ]وهنك قمـ اًمٙمالم وىم٤مل  [ٓ صالة إٓ سم٘مراءة: ]وآًمف وؾمٚمؿ 

ضم٤مء واإلُم٤مم  ـْ صمؿ أُمر ُمَ  [ًمّم٤مطمبؽ أٟمّم٧م واإلُم٤مم خيٓم٥م وم٘مد ًمٖمقت

                                                 

 (.4/491ٟمٞمؾ إوـم٤مر )( (7
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صمـؿ أُمـر ، ي٘مـرأ اًمٗم٤محتـ٦م  ـْ ُمـٓمئ خي ًمذًمؽ ملّمكم ريمٕمتلم ويُ  خيٓم٥م أنْ 

ريض  ؾمـٚمٞمٙم٤م اًمٖمٓمٗمـ٤م  ـمـ٥م٤ماًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهق خي

ضم٤مء أطمـديمؿ واإلُمـ٤مم  إذا: ]يّمكم ريمٕمتلم وىم٤مل  طملم ضم٤مء أنْ اهلل قمٜمف 

ه وىمد ومٕمؾ ذًمؽ واإلُم٤مم خيٓم٥م صمؿ أؾمٜمد هذ [ومٚمٞمّمؾ ريمٕمتلم، خيٓم٥م 

 .(7) (إطم٤مدي٨م

٤م ٟم٤مزًمـ٦م ذم اخلٓمبـ٦م وآؾمـتامع أي٦م ُمع يمقهنـ وُمراده سمذًمؽ أنَّ 

 وم٘مد أُمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمداظمؾ طمـ٤مل اخلٓمبـ٦م أنْ ، هل٤م

ٕٟمـف ٓ شمٜمـ٤مذم سمـلم 4 يّمكم ريمٕمتـلم وهـق ي٘مـرأ ومـٞمٝمام وم٤محتـ٦م اًمٙمتـ٤مب 

محٚمـ٧م  ذاإؾ ًمآؾمتامع ًمٚمخٓمب٦م وسملم ىمراءة اًمٗم٤محتـ٦م ذم اًمـريمٕمتلم ومٙمـذ

ٕٟمـف ٓ 4 ومال ٟمت٤مذم سملم آؾمتامع وسملم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ، ّمالة ًمأي٦م قمغم ا

وهذا أيْم٤م ُمــ اعمسـ٤مئؾ اًمتـل أظمٓمـ٠م ومٞمٝمـ٤م  شمٕم٤مرض سملم قم٤مم وظم٤مص.

ًمتٛمسـٙمٝمؿ  4 ريح واحلـؼ اًمقاوـحـاعم٤مًمٙمٞم٦م وظم٤مًمٗمقا ومٞمٝم٤م اًمٜمص اًمّمـ

وهق شمٜم٤مىمض وظمرق ًمٚمٛمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم ، سم٤مًمٕم٤مم وشمريمٝمؿ اًمدًمٞمؾ اخل٤مص 

 ٕصقل.أهؾ ا

                                                 

 (.709ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم )( (7
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محٚمٝم٤م قمغم اعمٕمٜمك اعمذيمقر  أي٦م ًمق صحَّ  إنَّ  : امنـالوجه الث

ومٝمل سحي٦م ذم أُمره سم٘مراءة اًمٗم٤محت٦م ، ومحٚمٝم٤م قمغم اعم٠مُمقم ذم اًمّمالة 

ا ذم ٟمٗمسف ُمع آؾمتامع واإلٟمّم٤مت يمام ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ِهً 

٦م سمٗم٤محتومال شمٗمٕمٚمقا وًمٞم٘مرأ أطمديمؿ ]وؾمٚمؿ عمـ ظمٚمٗمف إذ ضمٝمروا سم٤مًم٘مراءة 

ىم٤مل سمٕمد إُمر سم٤مٓؾمتامع واإلٟمّم٤مت  شمٕم٤ممموم٢من اهلل  [اًمٙمت٤مب ذم ٟمٗمسف

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  چ: ُمب٤مذة ُمتّمال سمف 

سيح ذم ُمقاوم٘م٦م  ومآظمر أي٦م ([402) إقمراف]ؾمقرة  چى  ائ  ائ  

ودًمٞمؾ قمغم اجلٛمع سملم اإلٟمّم٤مت واًم٘مراءة ذم اًمٜمٗمس اًمتل هل ، احلدي٨م

ومٙمٞمػ جيقز آؾمتدٓل ، ًم٘مرآن أومْمؾ اًمذيمر ا وم٢منَّ 4  شمٕم٤مممذيمر اهلل 

آظمره٤م ًمٞمس ذم  أنَّ  ُمدعٍ وم٢من ادقمك ، سم٠موهل٤م واإلقمراض قمـ آظمره٤م 

 وإن اقمؽمف سم٠منَّ ، ويمذًمؽ أوهل٤م ًمٞمس ذم اًمّمالة : ىمٞمؾ ًمف ، اًمّمالة 

ا ذم ذيمر اهلل هًّ يٜمّم٧م ووضم٥م قمٚمٞمف ـم٤مقمتٝم٤م سم٠من يُ ، مجٞمٕمٝم٤م ذم اًمّمالة 

 ٟمٗمسف سم٘مراءة اًمٗم٤محت٦م.
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 فصل

 اقشة حديث ]مايل أكازع الؼرآن[ (()) مـ

قمــ أيب ايمٞمٛمــ٦م ، قمـــ اسمــ ؿمــٝم٤مب ، واطمتجـقا سمــام رواه ُم٤مًمـؽ 

رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف  أنَّ ريض اهلل قمٜمـف قمـ أيب هريرة ، اًمٚمٞمثل

ىمرأ ُمٕمل ُمـٜمٙمؿ أطمـد : صالة ضمٝمر ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مراءة وم٘م٤مل  ـْ وؾمٚمؿ اٟمٍمف ُمِ 

ىمـ٤مل رؾمـقل اهلل صـغم اهلل ،  أٟم٤م يـ٤مر رؾمـقل اهلل، ٟمٕمؿ : ؟ وم٘م٤مل رضمؾ آٟمٗم٤م 

وم٤مٟمتٝمك اًمٜم٤مس قمـ اًم٘مـراءة ، إ  أىمقل ُم٤مزم أٟم٤مزع اًم٘مرآن: قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٞمام ضمٝمر ومٞمف رؾمقل اهلل صـغم اهلل 

ذًمؽ ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف  ؾمٛمٕمقاقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مًم٘مراءة طملم 

،  (9)، واًمؽمُمــذي(4)وأسمــقداوود، اًمِمــ٤مومٕمل و،  (7)رواه أمحــد .وآًمــف وؾمــٚمؿ

 : واجلقاب قمٜمف ُمـ وضمقه ، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ. (2)واًمٜمس٤مئل

ومــ٤مٟمتٝمك اًمٜمــ٤مس قمـــ اًم٘مــراءة ُمــع : ) ىمقًمــف  إنَّ  : الوجــه األول

يمـالم  ـْ درج ُِمـُُمـ( رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٞمام ضمٝمر ومٞمف 

                                                 

 [.0200ُمسٜمد أمحد سمرىمؿ ]( (7

 [.240سمرىمؿ ] ؾمٜمـ أيب داوود( (4

 [.974سمرىمؿ ] ضم٤مُمع اًمؽمُمذي( (9

 [.373سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل( (2
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ُمبٞمٜم٤م قمـ ـمرق أظمرى مت٤مم احلدي٨م يمام ورد ذًمؽ  ـْ اًمزهري ًمٞمس هق ُمِ 

ــ٤مظ ــف احلٗم ــص قمٚمٞم ــ٤مري وٟم ــق داوود ، (7): اًمبخ ــذهكم (4)وأسم ،  (9)، واًم

، واخلٓمــ٤ميب ، سمـــ ظمزيٛمــ٦م ، واسمـــ ؾمــٗمٞم٤من ، ويٕم٘مــقب  (2)واًمؽمُمــذي

هق مم٤م ٓ ظمـالف : ي ووآظمرون سمؾ ىم٤مل اًمٜمق، ، واخلٓمٞم٥م  (2)واًمبٞمٝم٘مل

ن قمـغم ٗم٘مـقتاحلٗم٤مظ ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ُم إنَّ ) :  ومٞمف سمٞمٜمٝمؿ وٟمّمف

ًمٞمسـ٧م  [وم٤مٟمتٝمك اًمٜم٤مس قمـ اًم٘مـراءة اًمـخ]هذه اًمزي٤مدة وهل ىمقًمف :  أنَّ 

يمالم اًمزهري ُمدرج ذم  ـْ ُمِ  ل، سمؾ هريض اهلل قمٜمف  يمالم أيب هريرة ـْ ُمِ 

ىم٤مل ذًمؽ آوزاقمل وحمٛمـد سمــ  وهذا ٓ ظمالف ومٞمف سمٞمٜمٝمؿ. ، احلدي٨م

وىمـ٤مل اًمبخـ٤مري  -ؿمٞمخ اًمبخ٤مري وإُم٤مم أهؾ ٟمٞمس٤مسمقر  -اًمذهكم  كحيٞم

 .(0)( ، واخلٓم٤ميب وهمػمهؿ ، وأسمق داوود ذم ؾمٜمٜمف شم٤مرخيفذم 

                                                 

 [.02ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم سمرىمؿ ]( (7

 (.7/473) ؾمٜمـ أيب داوود( (4

 (.9/902اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )اٟمٔمر ( (9

 (.4/740) ضم٤مُمع اًمؽمُمذي( (2

 .[4173سمرىمؿ ] ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى( (2

 (.9/902اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )( (0
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 [ومـ٤مٟمتٝمك اًمٜمـ٤مس اًمـخ: ]وىمقًمف  : ) وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص

، واشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمبخـ٤مري  يمالم اًمزهري سمٞمٜمف اخلٓمٞم٥م ـْ ُمدرج ذم اخلؼم ُمِ 

ويٕم٘مـقب سمــ ؾمـٗمٞم٤من واًمـذهكم واخلٓمـ٤ميب ، ، وأسمق داوود  ذم اًمت٤مريخ

 .(7) ( وهمػمهؿ

٧م يمالم ه١مٓء احلٗم٤مظ ذم إصـؾ سمٜمّمـف ُمـع وىمد ٟم٘مٚم: ىمٚم٧م 

 .ضمٝم٦م هذه اًمٚمٗمٔم٦م ـْ سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م اإلدراج ومس٘مط آؾمتدٓل هبذا اخلؼم ُمِ 

،  أصٚمف وٕمٞمػ ٓ شم٘مقم سمـف طمجـ٦م ـْ احلدي٨م ُمِ  إنَّ  : الوجه الثاين

ح سمْمـٕمػ احلـدي٨م وىمـد سَّ ، اسمـ أيب ايمٞمٛمـ٦م ذم قمـداد اعمجٝمـقًملم ٕنَّ 

، واسمــ  (9)، واًمبٞمٝم٘مـل (4)واحلٛمٞمدي ، مج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ ُمٜمٝمؿ: اسمـ ظمزيٛم٦م

 وردوا قمغم اًمؽمُمذي حتسٞمٜمف هلذا احلدي٨م.، وهمػمهؿ  (2)واًمٜمقوي،  (2)طمزم

ومٝمـق ُمٕمـ٤مرض سمـام هـق ، أٟمف قمغم ومرض صحتف  : الوجه الثالث

ح وهق إطم٤مدي٨م اعمتٗمؼ قمغم صحتٝم٤م اًمٜم٤مـم٘م٦م ح وأرضَم أصح ُمٜمف وأَس 

                                                 

 (.7/497شمٚمخٞمص احلبػم )( (7

 (.4/249) ُمسٜمد احلٛمٞمدي( (4

 (.4/722) ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى( (9

 (.9/420 ٓسمـ طمزم )اعمحغم( (2

 (.9/902اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )( (2
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ـْ  ، وأهنـ٤م  يم٤من ظمٚمػ اإلُمـ٤مممل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وإن  سم٠مٟمف ٓ صالة عم

ومٙمٞمػ شمٕم٤مرض سمرواي٦م رضمؾ جمٝمـقل ، واًمٜم٤مىمص سم٤مـمؾ ، ظمداع ٟم٤مىمّم٦م 

 ىمد اٟمٗمرد هب٤م يمام ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل وهمػمه.

احلدي٨م وارد ذم اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم  أنَّ  : الوجه الرابع

ام شمٙمـقن ٟمـاعمٜم٤مزقمـ٦م إ ومـ٢منَّ  (ُم٤م زم أٟم٤مزع اًم٘مـرآن) :  ىمقًمف يمام هق سيُح 

وذًمـؽ ٓ حيّمـؾ سمـف ، ا وضمقب ىمـراءة اًمٗم٤محتـ٦م ِهًّ  كدقم، واعم سم٤مجلٝمر

 وم٤محلدي٨م همػم وارد ذم اعمس٠مًم٦م وظم٤مرج قمـ حمؾ اًمٜمزاع.، ُمٜم٤مزقم٦م 

ًمٙمـ٤من هـذا ، وًمـق ؾمـٚمؿ دظمقًمـف ذم اعمٜم٤مزقمـ٦م : ) ىم٤مل اًمِمقيم٤م  

، آؾمتٗمٝم٤مم اًمـذي ًمإلٟمٙمـ٤مر قم٤مُمـ٤م جلٛمٞمـع اًم٘مـرآن أو ُمٓمٚم٘مـ٤م ذم مجٞمٕمـف 

اخل٤مص ُم٘مـدم قمـغم اًمٕمـ٤مم  نَّ وىمد شم٘مدم أ، وطمدي٨م قمب٤مدة ظم٤مص٤موُم٘مٞمدا 

 .(7)( ل أهؾ إصقل ذم طمدي٨م قمب٤مدةاقمغم مجٞمع أىمق

أصقل سمٕمض اًم٘مـ٤مئٚملم سمٕمـدم وضمـقب  ـْ ُمِ  أنَّ  : الوجه اخلامس

ظم٤مًمػ ُم٤م روى وم٤محلجـ٦م ذم رأيـف  إذااًمراوي  ، أنَّ  اًمٗم٤محت٦م ظمٚمػ اإلُم٤مم

، ٕٟمف مل خي٤مًمػ روايتف إٓ سمٕمد صمبقت ُمـ٤م يٕم٤مروـٝم٤م قمٜمـده  ٓ ذم روايتف

ـ اًمسـٜمـ اًمّمـحٞمح٦م ريمقا يمثػما ُِمـشماًم٘م٤مقمدة  هوهبذ، ٟمسخ أو همػمه  ـْ ُمِ 

                                                 

 (.4/492ٟمٞمؾ إوـم٤مر )( (7
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، ومٙمٞمـػ اسمٓمٚمـقا هٜمـ٤م  اًمث٤مسم٧م طمٙمٛمٝمـ٤م ُمــ همـػم ٟمسـخ وٓ ُمٕمـ٤مرض

واطمتجقا سمرواي٦م اًمراوي وشمريمـقا ُمذهبـف ، وٟم٘مْمقا أصٚمٝمؿ ، ىم٤مقمدهتؿ 

ا احلدي٨م يم٤من ُمـ رأيـف اًمراوي هلذريض اهلل قمٜمف أسم٤م هريرة  ، وم٢منَّ  ورأيف

 ـْ َُمـ : ) اإلُم٤مم ذم اجلٝمري٦م واًمني٦م طمتك أٟمف ىم٤مل ٦م ظمٚمػوضمقب اًمٗم٤محت

وم٠ميـ اًم٘م٤مقمدة (  د سمتٚمؽ اًمريمٕم٦متمل ي٘مرأه٤م ُمع اإلُم٤مم وأدريمف رايمٕم٤م ٓ يٕم

، وٓ  ُمـ شم٘مـديؿ رأي اًمـراوي قمـغم روايتـف، وإصؾ اعم٘مرر، اعم٘مٕمدة 

ـ يدقمل آطمتجـ٤مج سمـرأي اًمّمـح٤ميب يمؾ ُمَ  ُمـ أنَّ  شمٜمس ُم٤م ىمدُمتف ًمؽ

، سمٚمح٤مئـف  ًمـؽذ ، وإن زقمـؿ وأٟمف ٓ حيت٩م سمرأيـف، ومٝمق يم٤مذب ذم دقمقاه 

ومٝمـ٤م هـؿ ، قمٜمده إٟمام هل اؾمتحس٤مٟمف اعمقاومؼ ًمرأي اًمّمح٤ميب وأنَّ احلج٦م 

وظم٤مًمٗمقا ، ًمٕمٚمٝمؿ سمٜمقا قمٚمٞمٝمؿ رسمع ُمذهبٝمؿ ،  ٟم٘مْمقا أصال ُمـ أصقهلؿ

 ومال شمٙمـ ُمـ اًمٖم٤مومٚملم.، رأي اًمّمح٤ميب ًمرأهيؿ وهقاهؿ واؾمتحس٤مهنؿ 

، ومٝمـق  تف وقمٛمقُمـفأٟمـف قمـغم ومـرض صـح : الوجه السادس

يمس٤مئر اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم هـذه اعمسـ٠مًم٦م قمـ٤مم خمّمـقص سم٤مٕدًمـ٦م 

 إظمرى اًم٘م٤موٞم٦م سمقضمقب اًمٗم٤محت٦م يمام ؾمبؼ.

4  ًمق صح هذا احلدي٨م عم٤م يم٤من هلؿ ومٞمـف طمجـ٦م : ) ىم٤مل اسمـ طمزم

رضب ـُيـ ، طمـرام أنْ  سمٕمـض إممْمؿ سمٕمْمـٝم٤م إظمب٤مر واضم٥م أن يُ  ٕنَّ 
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هلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ يمؾ ُم٤م ىم٤مل رؾمقل ا 4 ٕنَّ  سمٕمْمٝم٤م سمٕمض

،  ، وٓ خيــ٤مًمػ سمٕمْمــف سمٕمْمــ٤م ق سمٕمْمــف سمٕمْمــ٤مّمــد  يُ  ومٝمــق يمٚمــف طمــٌؼ 

ويمـام ، ي١مظمذ يمالُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ يمـام هـق  وم٤مًمقاضم٥م أنْ 

،  ، ٓ يـزاد ومٞمـف رء وٓ يـٜم٘مص ُمٜمـف رء ىم٤مًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

وُمـ٤م قمـدا هـذا ، وٓ يٜمـ٤مزع اًم٘مـرآن ، ومال صالة عمـ مل ي٘مرأ سم٠مم اًم٘مرآن 

 .(7)( ومزي٤مدة ذم يمالم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وٟم٘مّم٤من ُمٜمف

قمٚمٞمف سملم أئٛم٦م اًمٗم٘مف وإصقل يمـام ؾمـبؼ قمــ  ٛمعٌ : وهذا جُم  ىمٚم٧م

، وًمٙمــ اعم٘مٚمـدة طمـ٤مل اٟمتّمـ٤مرهؿ عمــ ىمٚمـدوه ٓ  اًمٗمخر اًمرازي وهمـػمه

 نَّ 4 ٕ يٕمب١مون سمام ظم٤مًمٗمقه ُمـ يمت٤مب وؾمٜم٦م وأصمر وإمجـ٤مع وأصـقل وومـروع

، ٓ يسـ٤موي ؿمـٞمئ٤م سم٤مًمٜمسـب٦م ًم٘مـقل ُمــ  يمؾ ذًمؽ قمغم آضمتامع وآٟمٗمراد

، ومال يب٤مزم أطمدهؿ ذم رده واإلقمـراض قمٜمـف ُمتـك ظمـ٤مًمػ ُمذهبـف  ىمٚمدوه

 اعم٘مٓمقع سم٠مٟمف ُمـ قمٜمد اهلل ذم اقمت٘م٤مده.

                                                 

 (.9/420اعمحغم ٓسمـ طمزم )( (7
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 فصل

 )) مـاقشة حديث ]إكام جعل اإلمام لقمتم به[ ((

يمـؼم  ٢مذا، وم فإٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سم) واطمتجقا أيْم٤م سمحدي٨م 

 : وضمقه ـْ واجلقاب ُمِ  (7)( ىمرأ وم٤مٟمّمتقا... احلدي٨م إذاو، ومٙمؼموا 

همـػم صم٤مسمـ٧م ذم  ( ىمـرأ وم٠مٟمّمـتقا إذاو) :  ىمقًمف إنَّ  : الوجه األول

ّمـحٞمح سمدوٟمـف ، سمؾ وهؿ سمٕمض اًمرواة ذم زي٤مدشمف واحلدي٨م اًم احلدي٨م

، ُمٜمٝمؿ حمٛمد سمــ حيٞمـك اًمـذهكم ؿمـٞمخ اًمبخـ٤مري  يمام ىم٤مًمف أئٛم٦م احلٗم٤مظ

واسمــ ، وحيٞمـك سمــ ُمٕمـلم ، ، وأسمق طمـ٤مشمؿ  (9)، وأسمق داوود (4)٤مريواًمبخ

،  (2)واًمــدارىمٓمٜمل –ؿمــٞمخ احلــ٤ميمؿ  -وأسمــققمكم اًمٜمٞمســ٤مسمقري ، ظمزيٛمــ٦م 

احلدي٨م رواه قمـ اًمٜمبـل صـغم  ، أنَّ  وسمٞم٤من ذًمؽ ، وهمػمهؿ. (2)واًمبٞمٝم٘مل

                                                 

[ وُمسـٚمؿ 917( ومٝمق ذم اًمبخ٤مري سمرىمؿ ]وإذا ىمرأ وم٤مٟمّمتقااحلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ همػم قمب٤مرة )( (7

 [.277سمرىمؿ ]

 .(703ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم )( (4

 (.7/702) ؾمٜمـ أيب داوود( (9

 (.7/990) ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل( (2

 (.4/722) ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى( (2
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وأٟمـس سمــ ، ، وأسمق ُمقؾمك إؿمـٕمري  اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أسمق هريرة

 خلٓم٤مب.وقمٛمر سمـ ا، ُم٤مًمؽ 

، رواه قمٜمـف إقمـرج ومهـ٤مم ريض اهلل قمٜمـف  ومحدي٨م أيب هريـرة

وأسمق قمٚم٘مٛم٦م وأسمق يقٟمس وأسمق ؾمٚمٛم٦م وأسمـق صـ٤مًمح ومـ٤مشمٗمؼ مجٞمـع هـ١مٓء 

 إذاو: )سمدون ىمقًمـف ريض اهلل قمٜمف اًمرواة قمغم ذيمر احلدي٨م قمـ أيب هريرة 

اًمـرواة قمٜمـف اظمتٚمٗمـقا ومـرواه قمٜمـف  ، ومـ٢منَّ  إٓ أسمـ٤م صـ٤مًمح ( ىمرأ وم٠مٟمّمـتقا

وُمّمٕم٥م سمـ حمٛمـد سمدوٟمـف أيْمـ٤م يمـام ، ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح إقمٛمش و

، وظم٤مًمٗمٝمؿ اسمـ قمجالن ومرواه قمـ زيد سمــ أؾمـٚمؿ قمــ  ىم٤مل ؾم٤مئر اًمرواة

 : إنَّ  ، ومـبٕمض احلٗمـ٤مظ ي٘مـقل أيب ص٤مًمح وم٠مصمب٧م ذًمؽ اًمٚمٗمظ ذم احلدي٨م

اًمـقهؿ  نَّ : إوسمٕمْمـٝمؿ ي٘مـقل ، اًمقهؿ ذم شمٚمؽ اًمزي٤مدة ُمـ اسمـ قمجـالن 

وهؿ اسمـ  ـْ واًمّمحٞمح أهن٤م ُمِ  ظم٤مًمد إمحر. ومٞمٝم٤م ُمـ اًمراوي قمٜمف وهق أسمق

بٞمـ٤من سموىمـد أووـح٧م هـذا  ٕٟمف ُمٕمـروف سمـذًمؽ.4 ٤مًمٞمٓمف ختقمجالن و

 .ذه اًمرواي٤مت ذم إصؾوإـم٤مًم٦م ُمع إيراد مجٞمع إؾم٤مٟمٞمد واعمتقن هل

، ، رواه ىمتـ٤مدة ريض اهلل قمٜمـف  وطمدي٨م أيب ُمقؾمـك إؿمـٕمري

أيب ُمقؾمـك  قمـ، قمـ طمٓم٤من سمـ قمبداهلل اًمرىم٤مر ، قمـ يقٟمس سمـ ضمبػم 

ورواه  قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ.ريض اهلل قمٜمف إؿمٕمري 
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وُمٕمٛمـر ، وهِمـ٤مم اًمدؾمـتقائل ، واسمـ أيب قمروسم٦م ، قمـ ىمت٤مدة أسمق قمقاٟم٦م 

وقمـدي سمــ ، وأسم٤من سمـ يزيـد ، ومه٤مم ، وؿمٕمب٦م سمـ احلج٤مج ، سمـ راؿمد 

ومح٤مد سمـ ؾمـٚمٛم٦م يمٚمٝمـؿ قمــ ىمتـ٤مدة ، واحلج٤مج سمـ احلج٤مج ، أيب قمامرة 

وظم٤مًمٗمٝمؿ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ومرواه قمــ  ( ىمرأ وم٠مٟمّمتقا إذاو) :  ن ىمقًمفسمدو

ومـتٙمٚمؿ احلٗمـ٤مظ ذم شمٗمـرد ؾمـٚمٞمامن  ( ىمرأ وم٤مٟمّمـتقا إذاو) ىمت٤مدة وزاد ومٞمف 

إهنـ٤م : هبذه اًمزي٤مدة وخم٤مًمٗمتف أصح٤مب ىمت٤مدة ذم ذًمؽ وأٟمٙمروه٤م وىمـ٤مًمقا 

 ، ، واسمــ ظمزيٛمـ٦م (4)وأسمق داوود،  (7)، ُمٜمٝمؿ اًمبخ٤مري ًمٞمس٧م سمٛمحٗمقفم٦م

 ، وهمػمهؿ. (2)، واًمبٞمٝم٘مل (9)رىمٓمٜملاًمداو

ــس  ــدي٨م أٟم ــف وطم ــري ريض اهلل قمٜم ــف اًمزه ــد ، رواه قمٜم ومحٞم

، واسمـ قمٞمٞمٜمـ٦م، ُم٤مًمؽ  4 واه قمـ اًمزهري يمب٤مر طمٗم٤مظ أصح٤مسمفراًمٓمقيؾ. و

وزُمٕمـ٦م ، وُمٕمٛمـر ، ويـقٟمس ، وؿمٕمٞم٥م سمـ أيب محـزة ، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد 

ــذيمر واطمــد ُمــٜمٝمؿ ذم احلــدي٨م ، ووهمــػمهؿ  ــرأ وم٠مٟمّمــتقا إذاو)مل ي  (ىم

                                                 

 (.7/990) ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل( (7

 (.7/702) ؾمٜمـ أيب داوود( (4

 (.7/990) ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل( (9

 (.4/722) ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى( (2
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واًمزهـري سمزي٤مدهتـ٤م، ، وظم٤مًمٗمٝمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمـؿ ومـرواه قمــ احلســ 

 ظم٤مًمػ. إذاوؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ ُمؽموك وطمديثف ًمق اٟمٗمرد سم٤مـمؾ ومٙمٞمػ 

ــ٦م  ُمقوــقعريض اهلل قمٜمــف ي٨م قمٛمــر وطمــد                4 ٕٟمــف ُمـــ رواي

 وهق وو٤مع يمذاب. (7)اعمٜمٕمؿ سمـ سمِمػمقمبد

4 ٕن ومٞمـف  ا إًمٞمـفأٟمف ٓ دًٓم٦م ومٞمف قمـغم ُمـ٤م ذهبـق : الوجه الثاين

، واعمٓمٚمـقب ىمـراءة  إُمر سم٤مإلٟمّم٤مت وشمرك اجلٝمر يمام يمـ٤مٟمقا يّمـٜمٕمقن

، ًمق وىم٧م ىمراءشمـف، إذ ٓ ُمٜم٤مومـ٤مة سمـلم  وىم٧م ؾمٙمت٤مت اإلُم٤مم ا٦م ًه اًمٗم٤محت

 ذًمؽ وسملم اإلٟمّم٤مت يمام سمٞمٜم٤مه.

أٟمف قم٤مم ودًمٞمؾ اًمٗم٤محت٦م ظم٤مص وٓ ُمٕم٤مرو٦م سملم  : الوجه الثالث

ىمـرأ  ٢مذاومـ، ىمـؾ ُمــ إيمثـر سمـؾ اًمقاضمـ٥م اؾمـتثٜم٤مء إ، قم٤مم وظمـ٤مص 

، م قمـغم اإلٟمّمـ٤مت روـٝم٤م ُم٘مـدَّ وم ومـ٢منَّ ، وم٤مٟمّمتقا إٓ قمٜمد ىمراءة اًمٗم٤محت٦م 

 وسمذًمؽ حيّمؾ اإلشمٗم٤مق سملم إدًم٦م ويٕمٛمؾ سم٤مجلٛمٞمع.

                                                 

٤مت ي٠مب قمـ اًمث٘مـ، ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمدا  ( وىم٤مل :4/722ذيمره اسمـ طمب٤من ذم اعمجروطملم )( (7

 ل.٤م ًمٞمس ُمـ طمدي٨م إصمب٤مت ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف سمح٤مـسمٛم
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 فصل

ن  له إمام فؼراءة اإلمام له قراءة[ ((  )) مـاقشة حديث ]م 

واطمتجقا أيْم٤م سمخؼم يرووٟمف قمـ اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف 

وهـق طمـدي٨م  (7)( اإلُم٤مم ًمف ىمـراءة ةًمف إُم٤مم وم٘مراء ـْ ُمَ : ) ف ىم٤مل وؾمٚمؿ أٟم

ـ ووـع ؾم٤مىمط ٓ جيقز اإلطمتج٤مج سمف وايمثر ـمرىمف ُمقوققم٦م سم٤مـمٚمـ٦م ُِمـ

وأطمسـ ـمريـؼ ، ورأي وم٘مٝم٤مئٝمؿ ، اًمٙمذاسملم اًمٜم٤مسيـ عمذه٥م إُم٤مُمٝمؿ 

ًمف وٕمٞمػ ُمرؾمؾ ٓ شم٘مقم سمف طمج٦م يمام أووح٧م ذًمؽ ذم اإلصـؾ سمـام 

يمـ٤من  ـْ طمدي٨م َُمـ ـْ آقمالن سم٤مًمؼماءة ُمِ  ) ومردشمف سمجزء ؾمٛمٞمتفأو، يٓمقل 

( قمغم أٟمف ًمق صـح ؾمـٜمده عمـ٤م يمـ٤من ومٞمـف  اإلُم٤مم ًمف ىمراءة اءةوم٘مر، ًمف إُم٤مم 

، إذ ُمٕمٜمـ٤مه  ، وٓ ُمٕم٤مرو٦م خلؼم قمب٤مدة سمــ اًمّمـ٤مُم٧م دًمٞمؾ عم٤م ذهبقا إًمٞمف

أٟمّمـ٧م إًمٞمـف  إذااإلُم٤مم ًمٚم٘مرآن ىمراءة ًمٚمٛم٠مُمقم  ةُمـ يم٤من ًمف إُم٤مم، وم٘مراء

ومـال ، وٓ حيٛمـؾ أطمـد اًمٗمـرض قمــ همـػمه ، رض ، وم٢مهن٤م وم إٓ اًمٗم٤محت٦م

 شمٙمقن ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ُمـ اإلُم٤مم ىمراءة ًمٚمٛم٠مُمقم.

                                                 

ضمـ٤مسمر اجلٕمٗمـل وًمٞمـ٨م سمــ أيب ؾمـٚمٞمؿ ٓ [ : 4142ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى سمرىمؿ ]( (7

 .حيت٩م هبام ويمؾ ُمـ شم٤مسمٕمٝمام قمغم ذًمؽ أوٕمػ ُمٜمٝمام أو ُمـ أطمدمه٤م
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ًمق صح هذا احلدي٨م يمـام صـح طمـدي٨م )ٓ ) :  ىم٤مل اًمبخ٤مري

ي٘مرأن أطمديمؿ واإلُم٤مم ي٘مرأ إٓ سم٠مم اًم٘مـرآن( ًمٙمـ٤من هـذا ُمسـتثٜمك ُمــ 

 ُمــ يمـ٤من ًمـف إُمـ٤مم: ]، وم٘مقًمف  : ٓ ي٘مرأن إٓ سم٠مم اًم٘مرآن 4 ًم٘مقًمف إول

ُمسـتثٜمك ُمــ  [إٓ سمـ٠مم اًم٘مـرآن: ]مجٚم٦م وىمقًمـف  [وم٘مراءة اإلُم٤مم ًمف ىمراءة

اجلٛمٚم٦م يم٘مقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ : ضمٕمٚمـ٧م زم إرض 

، صمؿ ىم٤مل ذم أطم٤مدي٨م أظمرى إٓ اعم٘مؼمة. وُمـ٤م اؾمـتثٜم٤مه  ُمسجدا وـمٝمقرا

، ويمـذًمؽ وم٤محتـ٦م اًمٙمتـ٤مب  ُمـ إرض واعمستثٜمك ظمـ٤مرج ُمــ اجلٛمٚمـ٦م

 .(7)(اإلُم٤مم ًمف ىمراءة ُمع اٟم٘مٓم٤مقمف ةيم٤من ًمف إُم٤مم وم٘مراءظم٤مرج ُمـ ىمقًمف ُمـ 

ومحـؾ اًمبٞمٝم٘مـل ذم يمتـ٤مب  : ) وىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّمـ٥م اًمرايـ٦م

، قمـغم شمـرك  اعمٕمروم٦م أطم٤مدي٨م ُمـ يم٤من ًمف إُم٤مم وم٘مراءة اإلُمـ٤مم ًمـف ىمـراءة

،  ، وقمـغم ىمـراءة اًمٗم٤محتـ٦م دون اًمسـقرة اجلٝمر سمـ٤مًم٘مراءة ظمٚمـػ اإلُمـ٤مم

، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمـف  اهلل قمٜمف واؾمتدل قمغم ذًمؽ سمحدي٨م قمب٤مدة ريض

: ومٝمذا احلـدي٨م  : ]ومال شمٗمٕمٚمقا إٓ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب[ ىم٤مل فـوآًمف وؾمٚمؿ ومٞم

، ودال قمـغم اًمسـب٥م اًمـذي ورد قمٚمٞمـف طمـدي٨م  ُمبلم ًمتٚمؽ إطم٤مدي٨م

                                                 

  (.40ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم )( (7
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يم٤من ًمف إُم٤مم وم٘مراءة اإلُم٤مم ًمف ىمراءة[ وهق رومـع اًمّمـقت سمـ٤مًم٘مراءة  ـْ ]ُمَ 

 .(7) ( ظمٚمػ اإلُم٤مم وىمراءة اًمسقرة ُمع اًمٗم٤محت٦م

يم٤من ًمف  ـْ وىمد ضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م ؾم٤مىمٓم٦م يمٚمٝم٤م ]ُمَ  : ) وىم٤مل اسمـ طمزم

، ىمراءة اإلُم٤مم ًمف ىمراءة[ وذم سمٕمْمٝم٤م ُم٤م أرى اإلُمـ٤مم إٓ ىمـد يمٗمـ٤مه  إُم٤مم وم٢منَّ 

وإُمـ٤م قمــ ، وإُم٤م ُمـ روايـ٦م ضمـ٤مسمر اجلٕمٗمـل اًمٙمـذاب ، ويمٚمٝم٤م إُم٤م ُمرؾمؾ 

ٚمـقا ٓ شمٗمٕم: ]وًمق صح٧م يمٚمٝم٤م ًمٙم٤من ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ، جمٝمقل 

إيمثر وهـق اًمٗم٤محتـ٦م  ـْ يٕمٜمل سم٤مؾمتثٜم٤مء إىمؾ ُمِ  (4) (... يم٤مومٞم٤م  [إٓ سم٠مم اًم٘مرآن

   .قمٛمقم اًم٘مراءة يمام اؾمتثٜم٤مه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ـْ ُمِ 

واجلـقاب قمــ إطم٤مديـ٨م  : ) وىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح اعمٝمذب

اًمتل اطمتجقا هب٤م اًم٘م٤مئٚمقن سم٢مؾم٘م٤مط اًم٘مراءة أهن٤م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ًمـٞمس ومٞمٝمـ٤م 

، وسمٕمْمٝم٤م ُمقىمقف ، حٞمح قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رء ص

وسمٕمْمـٝم٤م ذم رواشمـف وـٕمٞمػ أو وـٕمٗم٤مء. وأضمـ٤مب ، وسمٕمْمٝم٤م ُمرؾمـؾ 

سم٠مهن٤م حمٛمقًم٦م قمـغم ىمـراءة اًمسـقرة سمٕمـد  -يٕمٜمل ُمع وٕمٗمٝم٤م  -أصح٤مسمٜم٤م 

                                                 

 (.4/77) ٟمّم٥م اًمراي٦م( (7

 ( سمتٍمف.9/424ٓسمـ طمزم ) عمحغما( (4
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ومؽميمـ٧م ٓؾمـتامع ، ٜم٦م ىمـراءة اًمسـقرة ؾُمـ 4 ٕنَّ  اًمٗم٤محت٦م مجٕم٤م سملم إدًم٦م

 .(7)٦م (اهـ سم٤مظمتّم٤مرىمراءة اًم٘مرآن سمخالف اًمٗم٤محت

 فصل

 (( احاجاجفم بلحاديث موضوعة)) 

واطمتجقا أيْم٤م سم٠مطم٤مدي٨م أظمرى ُمقوققم٦م سم٤مـمٚم٦م يمـام سمٞمٜمتـف ذم 

اإلـم٤مًمـ٦م  إممومال طم٤مضم٦م سمٜم٤م ، إصؾ ويمام ؾمبؼ اًمتٍميح سمف قمـ احلٗم٤مظ 

 إٓ أنَّ ، ٤م هـق ُمـ٤م ىمـدُمٜم٤مه هلـأُمٝم٤م سم٤مًمتٜمبٞمف قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اعمختٍم ُمـع أنَّ 

ُمٕمـف ُمــ ُمت٘مـدُمل وم٘مٝمـ٤مء احلٜمٗمٞمـ٦م أدقمـك إمجـ٤مع  حت٘مٞمـؼٓ  ـْ سمٕمض ُمَ 

، وهـق ادقمـ٤مء يٜمـ٤مدي قمٚمٞمـف  اًمّمح٤مسم٦م قمغم شمرك اًم٘مراءة ظمٚمـػ اإلُمـ٤مم

سم٤مجلٝمؾ واًم٘مّمقر. سمؾ سم٤مًمتٝمقر ذم اًمديـ وىمٚم٦م اًمقرع ذم اًم٘مقل واًمٙمالم 

ٝمؾ ومٞمف يمثـػم ُمــ ساؾمت ٤مسم٤مسمً  اإلمج٤معيم٤من ادقم٤مء  وإنْ ، قمغم ُمس٤مئؾ اًمديـ 

 أنْ  وم٘مـؾَّ ، قرع واعمح٤مؾمب٦م ذم اًمدقمقى اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمذب واًمتٝمقر وىمٚم٦م اًم

قمٚمٞمف قمدد يمبػم  اإلمج٤معجد إمج٤مقم٤م حمٙمٞم٤م ُمٜمٝمؿ إٓ واعمخ٤مًمػ عم٤م طمٙمقا ٟم

قمٚمٞمـف ُمٜم٘مـقٓ  اإلمج٤معسمؾ ىمد يٙمقن ُم٤م طمٙمقا ،  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

وؾم٤مئر إُم٦م ٓ يقضمـد قمـٜمٝمؿ طمـرف ، قمـ واطمد أو اصمٜملم ٓ صم٤مًم٨م هلام 

                                                 

 (.9/901ذح اعمٝمذب ) عمجٛمقعا( (7
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وطمسـبؽ ،  اإلمج٤معُمـ ٓ يت٘مل اهلل وُمع ذًمؽ حيٙمك ، واطمد ذم اعمس٠مًم٦م 

قمل ومٞمٝمـ٤م إمجـ٤مع اًمّمـح٤مسم٦م ريض اهلل قمـٜمٝمؿ دَّ دًمٞمال هذه اعمس٠مًم٦م اًمتل ُيـ

 ـْ واعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م ُمٜمٝمؿ قمدد اًمتقاشمر ممـ ٟم٘مؾ قمٜمف ذًمؽ ساطم٦م، وأُم٤م َُمـ

، قمـغم ـمري٘مـ٦م  اإلمجـ٤معصـح طمٙم٤ميـ٦م  ٜم٘مؾ قمٜمف رء ومجٛمـٞمٕمٝمؿ إنْ مل يُ 

4 ٕٟمـف اعمقاومـؼ  ٚمػ اإلُم٤مماًمٗم٘مٝم٤مء ُمقاومؼ عمـ ي٘مقل سمقضمقب اًم٘مراءة ظم

قمٙمـس  ًمـقسمـؾ ، وٓ ئمـ سم٤مًمّمح٤مسم٦م خم٤مًمٗمـ٦م اًمـدًمٞمؾ ، ًمٍميح إدًم٦م 

، احلؼ ُمــ طمٙمـ٤ميتٝمؿ  إممقمغم ذًمؽ ًمٙم٤من أىمرب  اإلمج٤معإُمر وادقمك 

أؾم٘مط اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم ٓ يتجـ٤موز قمـددهؿ اًمـثالث ُمـع  ـْ وم٢من ُمَ 

ٝمـؾ وذًمؽ قمدد جيقز قمٚمٞمف اًمقهؿ واجل، صح٦م اًمسٜمد وساطم٦م اًم٘مقل 

 ، سمخالف قمدد اًمتقاشمر واجلٛمٝمقر. سم٤مًمدًمٞمؾ

وم٘مد ىم٤مل سم٤مًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذي ورد قمـٜمٝمؿ 

وضمـ٤مسمر سمــ ، وقمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ، ب : قمٛمـر سمــ اخلٓمـ٤م ذًمؽ ٟمّم٤م

واسمـ ، سمـ يمٕم٥م وأيب ، وهِم٤مم سمـ قم٤مُمر ، ران سمـ طمّملم وقمٛم، اهللقمبد

واسمــ ، قمبـ٤مس واسمـ ، وُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ ، وقمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ، ُمسٕمقد 

، وأسمـق هريـرة  ، وطمذيٗم٦م سمــ اًمـٞمامن، اسمـ اًمٕم٤مص  واسمـ قمٛمرو، قمٛمر 

اهلل سمــ وقمبـد، وأٟمس اسمـ ُم٤مًمـؽ ، ؾمٕمٞمد اخلدري  وأسمق، وأسمق اًمدرداء 
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وىمد ذيمرت أصم٤مر قمـٜمٝمؿ سم٠مؾمـ٤مٟمٞمده٤م  وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.، ُمٖمٗمؾ 

قمـغم ذًمـؽ وُمتقهن٤م ذم إصؾ ُمع آصم٤مر شمدل قمغم اشمٗم٤مق أيمثـر اًمّمـح٤مسم٦م 

 اإلمجـ٤معٕمٚمؿ ُم٘مـدار حت٘مٞمـؼ اًمٗم٘مٝمـ٤مء ًمٜم٘مـؾ ٟم، وسمف   ُمـ ؾمٛمٞمٜم٤م أيْم٤مهمػم

أمحـد سمــ طمٜمبـؾ رمحـف اهلل أٟمـف  وىمد ىمدُمٜم٤م قمـ وورقمٝمؿ ذم طمٙم٤ميتٝمؿ.

 ( وم٘مد يمذب ُم٤م يدريـف ًمٕمـؾ اًمٜمـ٤مس اظمتٚمٗمـقا اإلمج٤معُمـ ادقمك : )ىم٤مل

سمٕمـد اًمبحـ٨م، وـمـقل  اإلمج٤معوهذا سم٘مقًمف أمحد ومٛمـ يتّمدى حلٙم٤مي٦م 

ــقال، واًمٜمٔمــر ذم إ اًمســ١مال ــ ىم ــدقمل ، ومٙمٞمــػ سمَٛم ُمـــ  اإلمجــ٤معـ ي

اًمّمح٤مسم٦م ويمت٥م اًمسٜم٦م وأصم٤مر ُمِمحقٟم٦م سم٤مٔصم٤مر قمٜمٝمؿ ذم ىمراءة اًمٗم٤محتـ٦م 

ظمٚمػ اإلُم٤مم سمؾ ذًمؽ ُمـ اًمٙمذب اعمح٘مؼ واًمتٝمقر اًمٔم٤مهر وىمٚم٦م اًمقرع 

اًمٕم٤مومٞم٦م ُمــ أدواء اًمت٘مٚمٞمـد وؾمـٛمقُمف اًم٘مت٤مًمـ٦م  شمٕم٤مممذم اًمديـ. ٟمس٠مل اهلل 

 . سمٛمٜمف وومْمٚمف

 ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ  قمغم شمٕم٤ممموصغم اهلل 

 .واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ٤مـشمسٚمٞمٛمً 
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 ومصادره مراجع الؽااب

إُم٤مم احلرُملم قمبداعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ /  اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف -1

. يمتقرداًمح٘مٞمؼ : ـشم( هـ212)ت  أسمقاعمٕم٤مزم ، يقؾمػ اجلقيٜمل

، 2، ط ُمٍم اعمٜمّمقرة  ، دار اًمقوم٤مء ،  قمبداًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمدي٥م

 هـ.7272

 أسمق سمٙمر،  أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي/ شم٤مريخ سمٖمداد -2

 .سمػموت،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هـ(209)ت 

أمحد سمـ قمكم سمـ /  شمٚمخٞمص احلبػم ذم أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمبػم -3

اًمسٞمد قمبداهلل هـ( حت٘مٞمؼ : 224)ت أسمقاًمٗمْمؾ ، طمجر اًمٕمس٘مال 

 م.7302 - هـ7922 ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ه٤مؿمؿ اًمٞمام  اعمد  

 ، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مال  اًمِم٤مومٕمل/ هتذي٥م اًمتٝمذي٥م -4

 – هـ7202،  سمػموت ، دار اًمٗمٙمر هـ(224)ت  أسمق اًمٗمْمؾ

 م.7322

، اًمٓمؼمي حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد /  ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن -5

،  أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر( حت٘مٞمؼ : هـ 970)ت  أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي

 م.4000 -هـ 7،7240س٦م اًمرؾم٤مًم٦م ، طُم١مؾم
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 أسمق قمٞمسك،  حمٛمد سمـ قمٞمسك اًمؽمُمذي اًمسٚمٛمل/  اًمؽمُمذي ضم٤مُمع -6

دار إطمٞم٤مء ،  أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرونهـ( حت٘مٞمؼ : 413)ت 

 .سمػموت،  اًمؽماث اًمٕمريب

،  أمحد سمـ قمبد اهلل إصبٝم٤م /  طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤مء -7

،  2، ط سمػموت،  دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريبهـ( 290)ت  أسمق ٟمٕمٞمؿ

 هـ.7202

حيٞمك /  ٤مت اًمسٜمـ وىمقاقمد اإلؾمالمـظمالص٦م إطمٙم٤مم ذم ُمٝمٛم  -8

هـ( 010، أسمق زيمري٤م )ت  سمـ ذف سمـ ُمري اًمٜمقويا

،  ، سمػموت ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م حت٘مٞمؼ:طمسلم سمـ إؾمامقمٞمؾ اجلٛمؾ

 هـ.7272، 7ط

ذف اًمديـ احلسلم / اًمروض اًمٜمْمػم ذح جمٛمقع اًمٗم٘مف اًمٙمبػم -9

،  4ٞمٛمـ اًمٙمؼمى ، صٜمٕم٤مء ، طسمـ أمحد اًمسٞم٤مهمل ، ُمٙمتب٦م اًما

 م.7322 -هـ 7202

  أسمق قمبداهلل،  حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل/  ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  -11

 ت.سمػمو،  دار اًمٗمٙمر،  حمٛمد وم١ماد قمبداًمب٤مىمل: هـ( حت٘مٞمؼ412)ت 
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،  ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمسجست٤م  إزدي/  دوؾمٜمـ أيب داو  -11

، ٛمٞمد حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبداحلهـ( حت٘مٞمؼ : 412)ت  دوأسمق داو

 .دار اًمٗمٙمر

 أسمقسمٙمر ، أمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل/ ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى -12

،  ُمٙمتب٦م دار اًمب٤مز،  حمٛمد قمبداًم٘م٤مدر قمٓم٤م : هـ( حت٘مٞمؼ222)ت 

 م.7332 - هـ7272،  ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

أسمق  ، قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل اًمبٖمدادي/ ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل  -13

،  اعمد  ًمسٞمد قمبداهلل ه٤مؿمؿ يام ا : هـ( حت٘مٞمؼ922)ت  احلسـ

 م.7300 – هـ7920،  سمػموت،  دار اعمٕمروم٦م

  أسمق حمٛمد،  قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ اًمدارُمل/  ؾمٜمـ اًمدارُمل -14

دار ،  ومقاز أمحد زُمرزم ، ظم٤مًمد اًمسبع اًمٕمٚمٛملهـ( حت٘مٞمؼ : 422)ت 

 هـ.7201 ،  7، ط سمػموت،  اًمٙمت٤مب اًمٕمريب

هـ( 441)ت  ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر/ ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر -15

دار ،  ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمٕمزيز آل محٞمد يمتقر:دح٘مٞمؼ : اًمـشم

 .هـ7272،  7، ط اًمري٤مض،  اًمٕمّمٞمٛمل
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،  أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمس٤مئل/ (اعمجتبكاًمٜمس٤مئل اًمّمٖمرى ) ؾمٜمـ -16

،  قمبداًمٗمت٤مح أسمق همدةهـ( حت٘مٞمؼ : 909)ت  أسمق قمبد اًمرمحـ

 . هـ7200 ،  4، ط طمٚم٥م،  ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

محد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمبداعمٚمؽ أ/ ذح ُمٕم٤م  أصم٤مر  -17

حمٛمد زهري  : ح٘مٞمؼـهـ( شم947)ت  أسمقضمٕمٗمر،  اًمٓمح٤موي

 هـ.7933،  سمػموت، 7، ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  اًمٜمج٤مر

حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م اًمسٚمٛمل / صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م -18

حمٛمد  يمتقر :داًم : هـ( حت٘مٞمؼ977)ت  سمٙمر أسمق،  اًمٜمٞمس٤مسمقري

 – هـ7930، سمػموت،  الُملاعمٙمت٥م اإلؾم،  ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل

 م.7310

أسمق  ، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل/ بخ٤مرياًمصحٞمح   -19

دار  ،ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م : يمتقرد: اًم هـ( حت٘مٞمؼ420)ت  قمبداهلل

 م.7321 - هـ7201، 9، ط سمػموت، اسمـ يمثػم ، اًمٞمامُم٦م

أسمق  ، ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري/  صحٞمح ُمسٚمؿ -21

دار إطمٞم٤مء ،  حمٛمد وم١ماد قمبداًمب٤مىمل : حت٘مٞمؼهـ( 407)ت  احلسلم

 .سمػموت،  اًمؽماث اًمٕمريب
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  أسمق ضمٕمٗمر،  حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ُمقؾمك اًمٕم٘مٞمكم/  اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمبػم  -21

دار اعمٙمتب٦م ،  قمبداعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل : هـ( حت٘مٞمؼ944)ت 

 .م7322 -هـ 7202 ، 7، طسمػموت،  اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ٛمد سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حم/  اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم  -22

دار ،  قمبداهلل اًم٘م٤ميض : هـ( حت٘مٞمؼ213)ت  أسمق اًمٗمرج اجلقزي

 هـ.7200 ، 7، طسمػموت ، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ، قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ سمـ إدريس اًمرازي/  قمٚمؾ احلدي٨م  -23

دار ،  حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥مح٘مٞمؼ : ـهـ( شم941)ت  أسمق حمٛمد

 .هـ7202،  سمػموت، اعمٕمروم٦م

قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ /  ًمٜمبقي٦ماًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م ا  -24

هـ( حت٘مٞمؼ : 922)ت  أسمق احلسـ،  ُمٝمدي اًمدارىمٓمٜمل اًمبٖمدادي

،  اًمري٤مض،  دار ـمٞمب٦م،  حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل اًمسٚمٗمل يمتقر:داًم

 م.7322 - هـ7202،  7ط

حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ /  دوقمقن اعمٕمبقد ذح ؾمٜمـ أيب داو  -25

، سمػموت،  ت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مدار اًمٙم (هـ7970) ت  أسمقاًمٓمٞم٥م ، آسم٤مدي

  هـ.7272 ، 4ط
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أسمق ، قمبداًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمراومٕمل / ومتح اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز -26

 .سمػموت،  دار اًمٗمٙمر( هـ049)ت اًم٘م٤مؾمؿ 

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر /  ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري  -27

حٛمد وم١ماد ـُم ح٘مٞمؼ :ـهـ( شم224)ت  أسمق اًمٗمْمؾ، اًمٕمس٘مال  

،  سمػموت،  دار اعمٕمروم٦م،  ح٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥مـُموقمبداًمب٤مىمل 

 هـ.7913

أسمق ، أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمبٞمٝم٘مل / اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم  -28

دار ،  حمٛمد اًمسٕمٞمد سمـ سمسٞمق  زهمٚمقل هـ( حت٘مٞمؼ :222)ت  سمٙمر

 هـ.7202،  7، ط سمػموت،  اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

قمبداهلل سمـ قمدي سمـ قمبداهلل سمـ / اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل  -29

حيٞمك خمت٤مر  : هـ( حت٘مٞمؼ902 )ت محدأسمق أ ،حمٛمد اجلرضم٤م 

 هـ.7203، 9، ط سمػموت ،دار اًمٗمٙمر ، همزاوي

 ، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مال  اًمِم٤مومٕمل/ ًمس٤من اعمٞمزان  -31

،  ٤مهلٜمدسمدائرة اعمٕمرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م  : هـ( حت٘مٞمؼ224)ت  أسمقاًمٗمْمؾ

 - هـ7200،  9، ط سمػموت ، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت

 م.7320
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هـ( 922)ت أسمق طم٤مشمؿ ،  سمـ طمب٤من اًمبستلحمٛمد / اعمجروطملم  -31

 .طمٚم٥م،  دار اًمققمل،  حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايدحت٘مٞمؼ : 

 أسمق حمٛمد ، قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري/ اعمحغم  -32

دار أوم٤مق ،  جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب : هـ( حت٘مٞمؼ220)ت 

 .سمػموت ، اجلديدة

ؿ حمٛمد سمـ قمبداهلل احل٤ميم/  اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  -33

ُمّمٓمٗمك هـ( حت٘مٞمؼ : 202)ت  أسمق قمبداهلل،  اًمٜمٞمس٤مسمقري

 هـ7277، 7، ط سمػموت،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  قمبداًم٘م٤مدر قمٓم٤م

 م.7330 –

، اإلُم٤مم حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم /  اعمستّمٗمك ذم قمٚمؿ إصقل  -34

،  هـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمد قمبداًمسالم قمبداًمِم٤مذم202)ت  أسمق طم٤مُمد

 هـ.7279 ،7دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط

 قمقاٟم٦م قأسم ، ليٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق إؾمٗمرائٞمٜم/ ُمسٜمد أيب قمقاٟم٦م  -35

،  دار اعمٕمروم٦م،  أيٛمـ سمـ قم٤مرف اًمدُمِم٘مل : هـ( حت٘مٞمؼ970)ت 

 م.7332، 7، ط سمػموت
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أسمق ،  أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك اعمقصكم اًمتٛمٞمٛمل/  ُمسٜمد أيب يٕمغم  -36

دار اعم٠مُمقن ،  طمسلم ؾمٚمٞمؿ أؾمدح٘مٞمؼ : ـهـ( شم901)ت  يٕمغم

 م.7322 – هـ7202،  7، ط دُمِمؼ،  اثًمٚمؽم

طمٜمبؾ حمٛمد سمـ أمحد سمـ /  ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ  -37

 .ُمٍم،  ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦مهـ( 427)ت  أسمققمبداهلل،  اًمِمٞمب٤م 

  أسمق سمٙمر،  قمبداهلل سمـ اًمزسمػم احلٛمٞمدياحلؿقدي /  مسـد  -38

دار اًمٙمت٥م ،  طمبٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛملهـ( حت٘مٞمؼ: 473)ت 

 .اًم٘م٤مهرة -سمػموت ،  بلُمٙمتب٦م اعمتٜم -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

،  قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمب٦م اًمٙمقذم/ اسمـ أيب ؿمٞمب٦مُمّمٜمػ  -39

،  ُمٙمتب٦م اًمرؿمد،  يمامل احلقتهـ( حت٘مٞمؼ : 492)ت  أسمقسمٙمر

 هـ.7203 ،  7، ط اًمري٤مض

  أسمق اًم٘م٤مؾمؿ،  ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼما /  اعمٕمجؿ إوؾمط  -41

 قمبد وـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد هـ( حت٘مٞمؼ: 900)ت 

،  اًم٘م٤مهرة،  دار احلرُملم،  اعمحسـ سمـ إسمراهٞمؿ احلسٞمٜمل

  هـ.7272
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،  ٛمد سمـ أيقب اًمٓمؼما ـ٤من سمـ أطمـؾمٚمٞمٛم/  اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم  -41

حمٛمد ؿمٙمقر حمٛمقد احل٤مج هـ( حت٘مٞمؼ : 900)ت  أسمقاًم٘م٤مؾمؿ

،  7، ط نقمامَّ  -سمػموت ،  دار قمامر -اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،  أُمرير

 م.7322 – هـ7202

 ، ٛمد سمـ أيقب اًمٓمؼما ـسمـ أطم ٤منـٚمٞمٛمؾم/ اعمٕمجؿ اًمٙمبػم -42

،  محدي سمـ قمبداعمجٞمد اًمسٚمٗمل : هـ( حت٘مٞمؼ900)ت  أسمقاًم٘م٤مؾمؿ

 هـ.7202،  4، ط اعمقصؾ،  ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

٤من ـحٛمد سمـ أمحد سمـ قمثٛمـؿمٛمس اًمديـ ُم/ اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء  -43

ٟمقر  : ح٘مٞمؼـ( شم هـ122  ، أسمق قمبداهلل )ت  ٤مز اًمذهبلـسمـ ىم٤ميٛما

 .اًمديـ قمؽم

قمبداهلل سمـ أمحد /  اعمٖمٜمل ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ اًمِمٞمب٤م   -44

،  سمػموت،  دار اًمٗمٙمرهـ( 040)ت  أسمقحمٛمد،  سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد

 .هـ7202،  7ط

قمبداهلل سمـ قمكم سمـ اجل٤مرود  / اعمٜمت٘مك ُمـ اًمسٜمـ اعمسٜمدة  -45

قمبداهلل قمٛمر  : هـ( حت٘مٞمؼ901  )ت أسمقحمٛمد ، اًمٜمٞمس٤مسمقري
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 - هـ7202، 7، ط سمػموت، اًمٙمت٤مب اًمث٘م٤مومٞم٦م ُم١مؾمس٦م،  اًمب٤مرودي

  م.7322

 ، لقمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛم/ ُمقارد اًمٔمٛمآن إمم زوائد اسمـ طمب٤من  -46

دار ،  حمٛمد قمبداًمرزاق محزة : هـ( حت٘مٞمؼ201)ت  أسمق احلسـ

 .سمػموت ، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 أسمق قمبداهلل،  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إصبحل/  ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  -47

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ،  ٛمد وم١ماد قمبداًمب٤مىملحمهـ( حت٘مٞمؼ : 713)ت 

 .ُمٍم،  اًمٕمريب

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد / ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل آقمتدالُمٞمزان   -48

اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد  : هـ( حت٘مٞمؼ122، أسمققمبداهلل )ت  اًمذهبل

 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ُمٕمقض واًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمبداعمقضمقد

 هـ.7332،  7، ط سمػموت

قمبداهلل سمـ يقؾمػ احلٜمٗمل / هلداي٦مٟمّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م ا  -49

حمٛمد يقؾمػ ح٘مٞمؼ : ـهـ( شم104)ت  أسمقحمٛمد،  اًمزيٚمٕمل

  هـ.7921،  ُمٍم،  دار احلدي٨م،  اًمبٜمقري
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 فهرس احملتىيات
 الصػحة ادوضوع

 3 ُم٘مدُم٦م اًمتح٘مٞمؼ

 74 وشمِمٛمؾ : ترمجة احلافظ أمحد بن الصديق الغامري

 72 اؾمٛمف وٟمسبف ويمٜمٞمتف 

 72 ٦مٟمِم٠مشمف وُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم

 71 أؿمٝمر ؿمٞمقظمف

 42 أؿمٝمر شمالُمٞمذه

 90 أؿمٝمر ُم١مًمٗم٤مشمف

 22 ُمروف وووم٤مشمف :

ع(   و  ث  الر  ػ   21 بداية كااب )ك 

 23 ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب

 23 دراك اًمريمٕم٦م سم٤مًمريمقع ((إومّمؾ )) 

 22 ومّمؾ )) أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٢مدراك اًمريمٕم٦م سم٤مًمريمقع ((

 03 ع ((اًمريمٕم٦م سم٤مًمريمق٢مدراك أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم ـْ )) ُمِ  ومّمؾ

ظمػمة يقم اجلٛمٕم٦مادرومّمؾ ))ُمٜم٤مىمِم٦م إ ـ اًمريمٕم٦م ٕا  19 ((ك اًمريمقع ُم
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 20 ومّمؾ )) ُمٜم٤مىمِم٦م اسمـ ىمداُم٦م ذم دًمٞمؾ اعمس٠مًم٦م ((

)) ُمٜم٤مىمِم٦م طمدي٨م أيب سمٙمرة ]زادك اهلل طمرص٤م ومّمؾ 

 وٓ شمٕمد[ ((

20 

 37 )) دقمقى اإلمج٤مع ذم اعمس٠مًم٦م ((ومّمؾ 

راك اًمريمٕم٦م ومّمؾ ))ُِمـ أصم٤مر اًمتل ُيستدلُّ هب٤م قمغم إد

 سم٤مًمريمقع((

772 

 742 )) أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم إدراك اًمريمٕم٦م سم٤مًمريمقع ((ومّمؾ 

 791 ومّمؾ )) ُمٜم٤مىمِم٦م ومروٞم٦م ىمراءة اًمٗم٤محت٦م قمغم اعم٠مُمقم ((

))أدًم٦م اًم٘مـ٤مئٚملم سمٕمـدم وضمـقب ىمـراءة اًمٗم٤محتـ٦م ومّمؾ 

 اإلُم٤مم(( ظمٚمػ

722 

 712 )) ُمٜم٤مىمِم٦م طمدي٨م ]ُم٤مزم أٟم٤مزع اًم٘مرآن[ ((ومّمؾ 

 722 طمدي٨م ]إٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف[(( ُمٜم٤مىمِم٦مومّمؾ ))

ـْ ًمف إُم٤مم وم٘مراءة اإلُم٤مم ًمف ىمراءة[ومّمؾ  (( ))ُمٜم٤مىمِم٦م طمدي٨م ]َُم  722 

 737 اطمتج٤مضمٝمؿ سم٠مطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م(())ومّمؾ 

 732 ُمراضمع اًمٙمت٤مب وُمّم٤مدره

 402 ومٝمرس اعمحتقي٤مت
 


